






॥ শতবাধিকী সংস্করণ 

আছেন ওআার্দলা 

প্রথম ভাগ 

( ১৮৫৭--১৮৭৯ খুঃ ) 

আদি ব্রাক্ষলম্মজ, গোপাল মন্িকের বাড়ী, ভারভবর্ষীয় ব্রক্মমন্দির, 

কলুটোল! ভবন, ভারতাশ্রম, ভারতাশ্রম ব্রান্মিকাসমাজ, ব্রাহ্মনিকেতন, 

বেনেপুকুর ত্রাক্ধপমাজ, শীখারিটোল। ব্রাহ্মসমাজ, সুদিয়ালী 
ব্রাঙ্মনমাজ, মোড়পুকুর সাধনকানন, বেলঘরিয়। 

তপোবন, কমলকুটীর । 

শ্রীমদ-আচাধ্য 
ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন 

“ভারতবর্ধায় ব্রক্মমন্দির” 
৯৫নং কেশবচন্ত্র সেন স্ত্রী, কনিকাতা 

১৯২১৯ , 



এক টাঁকা 

্রদ্ধানন্দ কেশবচন্দ্র সেন শতবাধিকী কমিটার পাবুলিকেশন বিভাগের 
যুক্ত-সম্পাদক শ্রীমতী মণ্চিক] মহলানবিশ, ডাঃ কালিদাস দাগ 

ও শ্রীযুক্ত সতীকুমাব চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক »৫নং কেশব- 
চন্দ্র সেন স্ট্রীট হইতে প্রকাশিত ও ওনং রমানাথ 

মজুমদার রী, “নববিধান প্রেস” হইতে 
শ্রীপরিতোষ ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত । 





শালি তত »পাঁ নাকি ওতে 



ভূমিকা 

ভ্রীমদ-আচার্ধা ব্রদ্মানন্দ কেশবচন্ত্র সেনের “প্রার্থনা” স্বর্গের অমুত- 

ধারা । তাহার ধর্জীবনের উধাকালে ইহ নিঃসারিত হইতে আরস্ত 

করিয়া, পৃথিবীতে অবস্থানের সকল কালেই প্লাবনের আকার ধারণ 

করিয়াছিল। এই প্রার্থনাবলে তিনি নূতন আলোক, নূতন শক্তি, নূতন 

বিশ্বাস ও প্রেম লাভ করিয়া ধশ্মসমাজের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। 

জীবনদেবতাকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষপ্ূপে দর্শন করিয়! আত্মনিবেদন করাই 

তাহার প্রার্থনা। কেবল যে তাহার নিজের জীবনই ধন্ত হইয়াছিল, 
তাহ নহে--ভক্তজীবনে ভগবানের প্রকাশ 'ত উজ্জল হষটয্লাই ছিল, আর 

সংসারের সকল নরনাব্ীর জীবনকে সমুন্নত করিবার জন্ত যাহ! প্রয়োজন, 

তাহাও সেই শ্রীঠরি রুপা করিয়া এই প্প্রার্থনাগ্র ভিতর দিয়া বিতরণ 

করিয়াছেন। 

গীলাময়ের লীলার বিশেষ নিদর্শন এই যে, ধাহার! সেই ভক্তভীবনের 

ংম্পর্শে আসবার স্থষোগ পাহয়াছিলেন, কেবলমাত্র তাহারাই সেই আত্ম- 

নিবেদনের সুর ও শব্দ শুনিয়। কৃতার্থ হঠয়াছিলেন, তাহা! নহে-_পরবর্তী 

সকল ধুগের নরনারী যাহাতে সেই অমৃতের আম্বাদ গ্রহণ করিবার সুযোগ 

পায়, তাহার বাবস্থাও সেই মঙ্গলময় বিধাতা করিয্লাছিলেন। সেই অপূর্ধব 

কণ্ঠবিনিঃস্থত বাণী লিপিবদ্ধ করিয়। রখিবার জন্য যথোপযুক্ত লোকসকল 

নিধুক্ত হইলেন। প্রেরিত প্রচারক পরম শ্রদ্ধাম্পদ ভাই প্যারীষোহন 



খে) 

চৌধুরী "প্রার্থনার ভাব ও ভাষার মধ্যে প্রবেশ করিয়। অনেকগুণি 
নিবেদন লিপিবদ্ধ করিতে পারিলেন। ব্রগ্ধানন্দের শিকট হইতে ইঙ্গিও 

গ্রহণ করিয়া তিনি আপনাকে এ কার্ধো বহী করিয়াছিলেন। বিশিষ্ট 

উপায় গ্রহণ করিয়া, তিনি যাহ| শুনিতেন তাভা সাঙ্কেতিক চিন্তে নিবদ্ধ 

রাখিতেন, পরে লিপিবদ্ধ করিতেন। কতিপর় “প্রার্থণ।" সংক্ষেপে নিবদ্ধ 

কবিয়াছিলেন। অতি বন্ধের সহিত এ নিবঞ্চ “প্রার্থনা”গুলি রক্ষ! 

করিয়াছিলেন বলিয়া, সকলের উপকারার্থে প্রকাশিত হহতে পা্রিয়াছিণ। 

আরও অনেক গুলি “প্রার্থনা” গ্রমদ্তমাচাধ্যের ভোষ্ঠ পুত্রবধূ শ্রীম হী 
মোঠিশীদেবা ধরিয়া রাখিয়া, পরবর্তী যগনকলের নরনারীর বিশেষ 

উপকার করিয়া গরি্নাছেন। বিশেন্বভাবে ধম্মশিক্ষ। আত করিয়া নিঙ্গ জাবশ 

শঠিত করিয়াই তিশি আচার্যযগুহে বধূরূপে 'মাগমন করিয়াছিলেন। সুন্দর 
পখিত্র গাথণ সুন্দর পাত্র কাধ্যের জন্যহ নিয়োজিত হইল। পপ্রার্থন।"” 

নকল নিবদ্ধ কপ্রিরা তিন থে মণ্ডণার কলাণ করিয়া গিয়ছেন, হাহ! 

বিশেষভাবে ন্মপ্নণযোগ্য । আরও কতিপয় * প্রার্থনা” তাহার জোটপুত্র 

শ্রীযুক্ত করুণাচন্দ্র এবং কন্যা মহাবাণী ভীম ঠা নুনাতিদেবা ও শ্মতা সাধ্এী 

দেখা লিখিয়া রাখিয়া! গিয়াছেন। ব্রহ্গাননের অন্থজ সুপ্ত ও সাধুচরিত্র 
কৃষ্ণবিভারা সেন এবং শ্রদ্ধেয় শ্রীঘু ও নগেন্ররচন্্র মিত্র কতক গুণি গপ্রার্থন।” 

লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন 

বঙ্গাণন্দের পৃথিবাতে অবস্থানকালেহ এ নকল *প্রার্থনায়” কতকগুলি 

এদ্ধাম্পদ প্রচার কগণ ঠাহাদের মুখপত্র “ধর্ম তত্ব” পত্রিকায় প্রকাশ করিয়।- 

ছিলেন এবং পরে ত্রাঙ্গ ট্রান্ট সোসাহটার উদ্ভোগে, পুস্তকাকারে কমল- 

কুটারের “দৈনিক প্রার্থনা” ৮ খণ্ড এবং হিমাচলের “দৈনিক প্রার্থনা” ৩ খও 

প্রকাশিত হইয়াছিল। পরে এ সোসাইটির উদ্ভোগে শ্রদ্ধাম্পদ গণেশ প্রসাদ 

« প্রর্সনার” নুতন সংস্করণ-প্রকাশের কার্য আরম্ত করেন এবং ভারতবরীয় 



গ) 

রঙ্মমন্দিরের পপ্রার্থনা* এক খণ্ড ও ভারতাশ্রমের “প্রার্থনা” ছুই খণ্ড 
প্রকাশিত করেন। 

বর্তমান সময়ে ব্রদ্ধানন্দ কেশবচন্দের জন্মশতবার্ধিকী উৎসবের ভিতর 
শতবাধিকী কমিটী “প্রার্থনা”র পুনমুদ্রাঙ্কণের ব্যবস্থা করিয়াছেন এই 
সম্পকে শ্রদ্ধাম্পদ যামিনীকান্ত কোয়ার পূর্বে প্রকাশিত সমস্ত *প্রার্থনা*- 

গুনি কালাহ্ক্রমিক ধারায় নিবদ্ধ করিয়া কমিটাকে যথেষ্ট সাহাব্য 
করিয়াছেন। পুর্বে ঘুদ্রিত হয় নাই, এমনও কয়েকটা *প্রার্থনা” এই 

বরণে সংযোঞ্জিত কর! হইয়াছে ও হইবে। ধারাধাহিকরূপে সজ্জিত এই 

“প্রার্থনা” সকলের মধো ত্রঙ্গানন্দের জীবনের ক্রমবিকাশের ধারা লক্ষা 

কবিবাব সুযোগ পাওয়া! যাইবে । এবং সেই জীবনের মধ্য দিয়! বিশ্ববিধাত 

মানবমগুলার প্রকৃত মঙ্গলের ভন্ট এই নূতন যুগেক্ নূতন সাধন! ও সিদ্ধি 

কিবপে ঘোষণা করিয়াছেন, তাহাও জাশিবার সুবিধা হইবে। বিশেষভাবে 

স্মরণ কবিবার বিষয় এট যে, প্রায় সকল “প্রার্গনাহ” ব্রক্ষোপাসনার শেষ- 

ভাগে নিবেদিত হইয়াছিল। আন্াধন! ও ধ্যানের মধো ত্রদ্মসানলিধ্য উপলব্ধি 

করিয়া, ভক্ত এই গভার আত্মনিবেদন কবিয়াছিলেন। এই সকলের 

গাশ্তীষ্য ও সুমিষ্টতা সজেই উপলব্ধ হইবার বিষয় । 

এক্ষণে প্রকাশিত এই প্রথম ভাগে “ভারভাশ্রমে” নিবেদিত “প্রার্থনা"ই 

মধিক স্থান গ্রহণ করিয়াছে । বর্রমান সময়ে নুতন আদর্শ অনুষায়ী 

পাগিবারিক জীবন কি ভাবে পরিচালিত ও গঠিত হইবে, তাহাই প্রত্যান্গাভূত 
করিবার জন্য “ভারতাশ্রম” প্রতিষিত হয়। নানা কোলাহলপুর্ণ ও চি্ত- 

বি্ষেপকারী এই সংসারে থাকিয়াও, নরনারী কিরূপ স্বর্গের আনন্দ 

আম্বাৰন করিয়া, দুখ ও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়। অগ্রসর হইতে পারেন, এই 

সক “প্রার্থনার ভিতর সেই পথই প্রদশিত হ্ইয়াছে। 
এই অমুলা প্রার্থনাবলীর প্রথম ভাগ মওলীর হস্তে অপিত হইল 



থে) 

ইহা দ্বারা আশার বার্ত। ঘোষিত হইবে এবং জননমাজের কল্যাণ বদ্ধিত 

হইবে। সকল নরনারীর জীবন অমুতরসের আস্বাদন গ্রহণ করিতে সমর্থ 
হষ্টতেছে, ইভা জানিয়া, শতবার্ধিকী কমিটা নবীন উৎসাহে পূর্ণ হইয়া, 
শী্ঘই দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত করিতে পারিবেন, ইহাই আশা করেন। 



বিষয় 

প্রাতঃকালের প্রার্থনা 

সম্ধ্যাকালের প্রার্থন। 

চিব্রলীবনসখ! 

তোমার কার্যে নিয়োগ কর 

আশান্বরূপ উন্নতি 

১৮৫৭ খুঃ 

২৩শে জান্য়ারা, ১৮৬২ খুঃ 

ভারতবর্ষায় ব্রব্ষমন্দিরের ভিত্তিস্থাপন ২৪শে 

প্রার্থনা মুক্তির উপায় 

ভারতববীয় ব্রহ্মমন্দির-প্রতিষ্ঠা 

নরপুজার আন্দোলন 

ক্রোধ-জয় 

মুগ্ধ হহয়। থাকা 

প্রত্যক্ষ প্রকাশ 

শু উপাসনা 

শুন্ততা 
অভেস্ত প্রেমজাল 

নাষই সর্বন্য 

আমার শক্র যে আমি 

বালকের মত কোমল 

২৩শে 

৩০শে মে 

২৩শে এপ্রিল, 
৩শে 

ণ্হ 

১৪ই 

২১শে 

১১ই 

১৮ই 
৯ই 
১৬ই 

মে 

ফর 

দুলাই 

১৮৬৫ খু 

১৮৬৬ খৃঃ 

১৮৬৮ খুঃ 

তি 

১৮৬৯ খুঃ 

১৮৭১ খৃঃ 
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বিষয় 

প্রেমপরিবার 

জীবনের উদ্দেস্ত সাধন 
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ওক্বার্লা 
প্রাতঃকালেব প্রার্থনা ক 

হে পবমেখব, ভোযাব প্রসাদে পুনর্ধাব নব দ্রিবস মাপ কবিতে 

উদ্ধত হইয়াছি। এল্সণে তোখাব আঙগাবীন ভইয়াছি। যেন অগ্য 

"ভাশাকে বিস্বত ভইদ্। পাপপাঙ্থ পতিত ন।হই। আমাদের মনে ভুমি 
বিখাঞ্নান খাকিখা কুপ্রতটি সকল পনণ কব । তনু ভোমাব ককণা 

এ সন্ন্বকূশ ক্ষ কবিয়। প্রতি চিন্তা! ৫ কাছা কর্বি। পবমেশ 1 

তুমিই আমাদেব বঙগক, তুখিই আমাদের সথহদ , এতএব অদ্য আগা- 

দিগকে এন ও মোহ হইতে বিঘুঞ্ত কবিরা, (তানাৰ পপ্রমাস্বাদনে ও 

মামা প্রিবকাষ।-সাণলে প্রবুভ্ত কর। হাদয়েশ্বব ' তোমাকে মনের 

সতিত নদগাব কবি, 

শাশ্টিঃ খাসি” শান্তি 

সন্ধ্যাকালের প্রাথনা ক্ষ 

তে পবমেশ্বব, আবাদেব জীবনের একদিন অতীত হইল । হ]। 

অছ্য মহামোহে মুগ্ধ হইয়া কত শত পাপ কম্ম কবিয়াছি! অক্রুতজ্ঞ ও 

অপ্রেমিক হইখা তোমার উচ্ছাব বিকদ্ধাচরণ করিয়াছি ও তোমার 

* ব্রাহ্মসমাক্জে মে'গ দিবার অল কান পরে আচাশ্াদেব এই দ্ষ্টঢা প্রাথনা 

বচন! ও মুদ্রিত করিয়া ব্রেলগাডীতে এবং চুচ্ড! থিয়েটারে বিতরণ করিয়াছিলেন। 
(ধন্মজন্ব, ১*ই চৈত্র, ১৭৯৭ শক 1) (মাচাধাদো ১৮৪৭ দঃ ব্রা্গলমাজে যেগ 

চান কঙেন। ) 



২ প্রান! 

স্থমধুব উপদেশ অবহেলা করিয়াছি । এক্ষণে কাঁতবভাবে এই নিবেদন 
কবিতোছি যে, তে করুণাপিদ্ধু, আম|দেব অপরাধ ক্ষমা! কক ও আমরা 

যেন নেই সকল পাশে আর নিপতিত না হই, এই কামনা সিদ্ধ কব। 

আমাদিগকে তোমার সাহ্বাযা প্রদান কণ, যেন উত্তবোন্তর এহিক 

ব্যাপার হইতে উন্নভ এ তোমাৰ সন্গিভিত হইতে থাকি । আছ যে সকল 

হ্খ সষ্তোগ কবিবাছি ও ধশ্ম কশ্ম করিয়াছি, ভজ্জন্য ছোথাকে বার বার 

নমস্কাব কবিতেছি । 

শা শা: শান্ছিহ? 

চিবজাবন সখা 

( আদিব্রাঙ্গসমাজ-দ্বাহ্িংশ সাঙ্গৎসবিক, বুহম্পতিবাব, ১১৯ মাঘ 

১০৮৩ এক, ২৩শে জাচয়াবি, ১৮৬২ খু) 

হে পবমাম্মন্, ন্দোমাৰ চরণের মঙ্গনচ্ডায়াত আমাদিগকে বক্ষা 

কব। আমাদের গকলেখ আম্মাকে তভোমাব পবিত্র ক্গযোতিতভি পবিশ্ধ 

কব। ম্মছকাব উৎসাহ যেশ অগ্যইট অবপন না হয়। তুমি যেমন 

অদ্য আমাদিগকে দেখা দিতে, এইরূপ চিরদিন নগনের সমক্ষে থাকিয়া, 

সর্বদা পাপ তাপ বিঘ্ন হইতে আমাদিগকে বক্ষা কণ। এই পৃথিবীতে 

আবাদের রক্ষা করিখাব আর কেহ নাই। তুমিই আমাদের পিতা! 

মাতা, তুথি্ আমাদের ম্থ্দ[ সংলারের অন্ধকার মধ্যে তুমি আমা- 

দেব আলোক , ভয় ও দুর্বলতার মধ্যে তুমি আমাদেব বল, অনিত্য 

সম্পদের মধ্যে তুমি আমাদের চিবদম্প্! না, খন তোমার পথের পথিক 

বশিয়া, ভাব সংসারীর। আখাদিগকে পরিত্যাগ করিবে, তখন তুমি 

একাকী নিকট থাকিয়া, চিরল্ীবনসখা চিবন্থহদ বশিয়, মানাদ্দিগকে 



তোষার কাষো নিয়োগ কর ৩ 

আশ্রয় দিবে । তোমার ন্যায় স্ুত্বদ আর কোথায় পাইব? সংসার 

কেবল যন্ত্রণারই মাধার, ইহাব সুখ কেবল দুঃখের কারণ। অতএব, হে 

জীবনের জীবন, আমাদিগক্ষে সংসার-পাঁশ হইতে মুক্ত কর, এবং 
খামাদছের সমুদয় প্রীতি তোমাতে স্থাপিত কর। তোমার নাম প্রতোক 

পবিবাবে কীষ্ঠিত হউক, সর্বত্র তোমার মতিম। মহীয়ান্ হউক। 

গদযনাথ, তুমিই পন্য, তুমিই ধন্য, তুমিই ধন্য ! 

তোমাব কার্ষো নিয়োগ কর 

( আদি ব্রাঙ্ষলনা--পঞ্তত্রিংশ সান্বংসরিক, সোমবার, ১১ই মাঘ, 

১৭৮৬ শক , ২৩শে জানুয়ারি, ১৮৬৫ খুঃ) 

হে পরমাত্মন্, তুমি আমাদের পিতা ও প্রকু। যাহাতে দৃচব্রত 
হইয়া চিরদিন তোমার পদসেবা করিতে পারি, এ প্রকার একা গ্রতা 

এ ধন্দববল বিধান কর। আমাদের ধনসম্পত্তি, আমাদের শরীব মন, 

'আযাদের মান মধ্যাদা, সকলই তোমাকে অর্পণ করিতেছি । তুমি 
আমাদিগকে সম্পৃন্ধিপে তোমার মঙ্গপ কাধে নিয়োগ কর, ঘেন 
তোমার আল্ঞ! পালন করিয়া, তোমার পবিজ্র নাম কীর্তন কবিয্বা, এই 

ক্ষ জীবনকে সার্থক করিতে পারি। 



৪ প্রার্থন। 

আশানুরূপ উন্নতি 

( আঁদিব্রাঙ্মপমান্গ __যটত্রিংশ সাম্বংসরিক, মঙ্গলবার, ১১ই মাঘ, 
১৭৮৭ শক । ২৩শে জানুয়ারি, ১৮৬৬ খুঃ) 

হে নস্তদেব। অগ্য তুমি এই পবিত্র উপাসনা-মন্দিরে বিরাঙ্গ 
করিতেছ। অদ্য সদ্*ংসরের আশা পুর্ণ হইল। আমর! এক বদর 

কাল ষে উৎসবের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলাম, সেই উৎসব আঙ্জি 

আসিয়াছে। অগ্কাব উত্সবে ভ্রাতা ভগিনী একত্র হইয়া, এই সমাজ- 

মন্দিরে উপস্থিত বহিরাছেন , আমাদেব সকলের হৃদয় মনকে বিশুদ্ধ 

কবিরা সমুদয় বংসরের আাশ। পূর্ণ কর, খেন শৃণ্তহ্থদয়ে গৃহ ফিরিয়। 
নাযাই। যেন আশা কবিয়াছিশাম, তাহার উপযুক্ত উন্নতি লাভ 

করিয়া যেন গৃহে প্রতিগমন করি । আমাদেব এপিন্তা পরিহার কর. 
পাপ তাপ হইতে আমাদের আত্মাকে মুক্ত কর। অর্দাকার উৎসবে 

সকলের হযে প্রত্যক্ষ হও । অগ্চ আমাদের পাষাণ হৃদয়ে ফি আনন্দ 

হইতেছে! অদ্য এই পবিত্র ব্রক্ষমন্দিরে নর নারী একত্র উপাসন। 

করিয়া ভ্রীবন নাথক করিগ্েছেন। এই পবিজ্র পমাজমন্দির ঘখন 

প্রতিষ্ঠিভ হইয়াছিল, তখন কে মনে করিতে পারিত যে, ইহার 

এতদূর উন্নতি হইবে? প্রথম তোমার সতা বগন বঙ্গভূমিতে 

আবিভূত হইল, তখন কে মনে করিতে পারিত যে, তাহা অন্তঃপুরের 
ছুর্তেদ্য অন্ধকারের মধ্যে প্রবেশ করিবে? কে মনে করিত যে, 

আমাদেব দেশের মহিলাগণ জ্ঞান, কশ্ম, পবিত্র প্রীতি ঈশ্বরে অর্পণ 

কবিয়! জীবন রুভার্থ করিবেন? কিন্তু অদ্য আমরা যাহা নাও 

আশা করিয়াছিলাম, তাহার অতীত ফললাভ করিয়াছি। ধন্য সেই 

সকণ সাধু, যাহার ঘত্বে ও দাধুভাবে এই পবিত্র সমাজগৃহ প্রতিষ্ঠিত 



আশান্রূপ উন্নতি ৫ 

হইয়া, অদাকার দিনে এমন উন্নতি লাভ করিল ! ধন্য, জগদীশ্বর । তুমি 

ধন্য, তৃমি ধন্য । তোমার প্রসাদে বজ্স্থান দিন দিন উন্নত হইতেছে। 
ধন্য, তোমার করুণা! তোমার করুণাতে ব্রাহ্মধর্শ এই দেশে প্রতিষ্ঠিত 

হইয়াছে । তোমার করুণাতেই্ এই উৎসবক্ষেত্রে আসিয়! আমার হৃদয় 

উন্নত ও কৃতার্থ হইতেছে। ধনী দরিদ্র, জ্ঞানী অজ্ঞান, নর নারী 
উজ্জরললব্ূপে তোমাকে এইক্ষণে প্রতাক্ষ করিতেছে । তাহারা তোমার 

্রাহ্মপশ্মের মহিমা হৃদয়ের সহিত অনুভব করিতেছে । আমাদের 

ভগিনীগণ কোমলহাদয়ে, প্রীতিবিষ্ষারিত-নেত্রের তোমাকে জীবন 

সমর্পণ করিয়া রতাথ ভইতেছে। আমর! নকলে ভ্রাতৃভাবে তোমার 

নাম কীর্তন করিতেছি, তোমার সাধনা করিতেছি। ভে পরমাত্মন্। 

তোমার বলে, শ্রাঙ্ষধশ্মের বলে, সত্যের বলে, কিনা সংঘটিত হইতে 

পারে? হে জীবনের ন্দীবন। তোমার প্রসাদে পবিত্র ব্রাহ্ধসমাজ 

চিরস্থায়ী হউক। ব্রাঙ্গধশ্ম প্রত্যেক ব্রাঞ্জের ধদয়ে আরও বদ্ধমূল ছুউক। 

আমাদের সকলের মধ্যে সন্ভাব বিস্তার হউক। ছে পরমেশ্বর । আমি 

অনন্থগতি হইয়া সম্বৎসর পরিশ্রমের পর আবার তোমার নিকট অস্ 

উপস্থিত হইয়াছি। এই এক বৎসরের মধ্যে নানা ঘটনা, নানা আন্দোলন 

হইয়া গরিয়াছে। কিন্তু তোমার পবিত্র হস্ত ব্রাহ্মধন্মকে একই ভাবে 

ধারণ করিয়া আছে। সকল বাধা বিশ্ব অতিক্রম করিয়া, মঙ্গল ভাবের 

জযুপতাক1 কেমন উড্ডীন হইয়াছে? হে পরমাত্মন্। তোমার শরণাপন্ন 
হইতেছি, গত বৎসর যাহা কিছু দোষ করিয়াছি, ক্ষমা কর। আমি গত 
বৎসরে আমার অসন্তাবের জন্য ব্রাঙ্ষর্্নকে যদি নিরধাতন করিয়া থাকি, 

তাহার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি , তুমি ক্ষমা! কর, আমার অপরাধ 

ক্ষমা কর। তুমি পরিশুদ্ধ, পবিত্র, তোমার নিকট অগ্রসর হইতে 

সাহস করি না। গত বৎসর যাহা কিছু অপরাধ করিয়াছি, ক্ষম! করিয়! 



৬ প্রার্থন। 

আমাকে হস্ত ধরিরা তুলিয়া লও। সকল ভ্রাতা ভগিনীর তুমি সাধারণ 
জীবন। আমরা যেন সকলে এক হইয়া, ব্রাঙ্গধর্মের উৎকর্ষ-সাধনে 

যত্তুশীল হই । আপনার আপনার শ্বার্থভাব লইয়া ্রাঙ্মধশ্মকে না নিরধাতন 

করি । তোমার সভা যেন হৃদয়ে ধারণ করি, সপ্তাব দ্বার! অসম্ভাবকে 

যেন চূর্ণ করি। আন্ধি আমার মনে যে সন্ভাব, যে আনন্দ হইয়াছে, এই 
আনন্দকে, এই সন্ভাবকে যেন চিরদিন আলিঙ্গন করিতে পাই। এখানে 

আমাদের ভ্রাতাবাও অদ্য উপস্থিত হইয়াছেন, ভগিনীরাও অন্য উপস্থিত 

হইয়াছেন । একট ব্রা্গচমাজ আমাদের গৃহ হইয়াছে, তুমি এই পরি- 

বারের গৃহদ্দেবত! হইয়া, এখানে বিবার্জ করিভেছ। যাহারা এখানে 

আসিয়াছেন, তাভাদের মজল কব। তোমার ব্রাঙ্গধশ্মের জয় হউক। 

ভারতব্ষীঁয় ব্রহ্মমন্দিরের ভিত্ভিস্থাপন 

(প্রাতঃকাল, শুক্রবার, ১১ই মাঘ, ১৭৮৯ শক , 

২৪শে জানুয়ারি, ১৮৬৮ খুঃ) 

হে মঙ্গলম্বরূপ মুক্তিদাতা পরমেশ্বর । অদ্য তোমার প্রসাদে তোমার 
ভয়-পতাক। উড্ডীন হইল । তোমার নিকট বিনীতভাবে এই প্রার্থন! 
করিতেছি যে, বে ব্রাঙ্মসমাজের ভিত্তি তুমি অদ্য সংস্থাপন করিলে, 

সেই পবিত্র মন্দিরের মঙ্গল সাধন কর। আমাদের আশ! ভরসা সকলই 
তুমি, তোমারই চরণে আমরা এই মন্দির অর্পণ করিভেছি। তুমি 
আশীর্বাদ কর যে, এখানকার হ্াদয়ভেদী উপদেশে নির্জীব হৃদয় সকলও 

যেন বিগলিত হয়। ভঁলোকে ছ্যলোকে তোমার মহিমা। সমুদয় 

আকাশে তুমি পূর্ণভাবে বর্তমান, রহিয়াছ। দেই যেতুমি একমাত্র 

অদ্বিতীয়-দেবভা--তোমারই পবিত্র নামে এই ভিত্তি মংস্থাপিত হুইল-_ 



প্রার্থনা মুক্তির উপায় ৭ 

এইজন্ত যে, তুমি সকলের হৃদয়কে অধিকার করিবে। হে পরমেশ্বর, 
আমরা আমাদের স্ষুত্র চেষ্টায় কিছুই করিতে পারি না, তোমারই কুপায় 

এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইতেছে । ভারতবর্ষে ভোমষার নাম পরিকীপ্তিত 

হইবে, কত নরনারী তোমার নাম ঘোষণা করিবে, এইরূপে সম্দয় 
পৃথিবীতে তোমার পবিত্র নাম পরিকীতিত হইবে। ভূলোকে যে 
নাম পরিকীন্িত হইবে, তাহা ছালোকে প্রতিধ্বনিত হুইবে। তুমি 

একদিন তোমার সকল সন্তানকে বিমল আনন্দ বিতরণ করিবে। 

ভবিষ্কতে কত পাপী পরিত্রাণ পাইবে, ভাহা বলিতে পারি না। আমার 

এই অকিঞ্িৎ্কর অস্থি চর্খ দ্বারা যে, এই সমাজের ভিত্তিভূমি সংস্থাপিত 

হইল, তাহা! আমার পক্ষে পরম আনন্দের বিষয়; তজ্জন্ত আমি 
ভোষাকে বাব বাব নমস্কার করি। 

শাস্তিঃ খান্টিঃ শাস্তিঃ | 

প্রার্থনা মুক্তির উপা 

( গোপাল মন্লিকের বাড়ী, চিৎপুর--ভারতবর্ষীয় ব্রক্মমন্দিরের 
ভিত্তি-স্থাপনের পর-_মধ্যাক্ছ, শুক্রবার, ১১ই মাঘ, 

১৭৮৯ এক , ২৪শে জানুয়ারি ১৮৬৬৮ খুঃ) 

হে পরমেশ্বর! জীবের প্রতি তোমার অতুল ম্বেহ। শরীরকে 

স্ষ্টি করিয়া তুমি ক্ষান্ত নহ, ক্ষ্ধার সময় আহার দিয়াও ক্ষান্ত নও, 
এমনই ঘয়াল তুমি। তোমার যে (প্রেমরাজা, পাছে তাহ! লাভ করিতে 
গেলে কষ্ট হয়, এইজন্য বলিয় দিয়াছ--কেবল যদ্দি মনের সহিত প্রার্থন! 

করি, তাহা হইলে লকল কষ্ট দুর হইবে। পাপীর প্রতি তোমার অসীম 

স্বেহ , এইজন্য তুমি বলিয়াছ, তাহাদের পাপ থাকিলে ভয় নাই । এখন, 



৮ প্রার্থনা 

নাথ । আমাদের হৃদয়ের ছুদ্দশ! কিরপে জানাইব? তুমি অন্তর্ধামী 
মঙ্গলময় পরমেশ্বর হইয়া, প্রার্থনাবূপ অমূল্য উপায় প্রেরণ করিলে , কিন্তু 
আমর] এমনই কঠোর যে, এই স্থন্দর উপায় অবলম্বন করি না। তুমি 
বলিয়াছ, ভক্ত হইয়া আমাকে ডাকিও, আমি তখন তোমার সম্মুখে 

ধপ্তায়মান থাকিব , যখনই ক্রন্দন করিবে, তখনই তোমার নিকট যাইব। 

হে পরমেশ্বর তোমার এত দয়! থাকিলেও, কত সময়ে আমাদিগের 

হাদয় শুধ্ধ থাকে । কিন্তু কেমন করিয়া তোমাকে ডাকিতে হয়, তাহ। 

জানি না। হে পরমেশ্বব । যাহাতে তোমার ব্রাঙ্গ সম্ভানেরা তোমাকে 

প্রার্থনা করিতে পারে, তাশ্াার্দিগকে এপ ক্ষমতা দাও। আমর! কেবল 

এই মাত্র জানি যে, প্রার্থনাই একমাত্র মুত্তির উপায়, কিন্তু তুমি যে 

সকলের স্মক্ষে প্রকাশিত আছ, তাহ। দেখিতে পাই ন।॥। হে জগদীশ । 

যদি বাস্তবিক দীন দরিদ্রদিগকে পরিত্রাণ কবিতে চাও, তাহা হ্টলে 

আমাদিগকে প্রার্থনা করিতে শিক্ষা দাও। যাই দেখিব, তৃমি সম্মুখে, 

অমনই তোমার চরণ ধরিব। কেবল তোমাকে ডাকিতে চাই, অবশিষ্ট 

তুমি আপনি করিবে । ইহার জন্য তোমার নিকট কাতরভাবে এই 
ভিক্ষা করিতেছি, হে দীনবন্ধু । প্রার্থনা! কবিভে শিক্ষ! দিয়! সকলকে 
নিষ্তার কর। 

শাস্তি: শান্তি: শান্তিঃ। 



ভারতব্ী় ব্রহ্মমন্দির-প্রতিষ্ঠা ৯ 

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মামন্দির-প্রতিষ্ঠা 

( উনচত্বারিংশ ব্রদ্ষোৎসব--প্রাতঃকাল, শনিবার, ১১ই মাঘ, 

১৭৯৯ শক , ২৩শে জানুয়ারি, ১৮৬৯ থুঃ) 

হে দয়াময়। তোমার উপালনা-মন্দিরে তোমার চরণতলে আমরা 

উৎসব করি। তোমা নিকট এই প্রার্বনা_-তুমি আমাছিগের নিকট 
উপস্থিত থ।কিয়া, হৃৰয়ের পাপ তাপদূরকর। আমরা ধেন তোমাকে 

একমাত্র পরিধ্াতা জানিয়া, তোনার পৃঞ্জ। করিভে পারি। যে সকল 
প্রাণ তোম! হইতে উখিত হইয়াছে, তাহার! তোমাকে পুজা করিবে, 

এই আপ।। এগ, আশীর্বাদ কর। এই যে তুমি আমার জাগ্রং 

পিতা। প্রাথন৷ শুনিয়া! তুমি আমাদিগকে আশীর্বাদ কর। এখানে 
তোমার উপানকগণ মিলিয়। উপাপন। করুন। অলভ্য যাহাতে যায়, 

তাহার উপায় কর। প্রেমস্বরূপ, যাহাতে অপ্রণয় যায়, তাহ! কর। 

্রদ্ব-গৃহকে ভোমর পঞ্ষপুটে রাখিয়া রক্ষা কর। তুমি ভক্তবৃন্দের প্রাণ, 
তাহ।রা তোমাকে ডাকিতেছে , এস, পাপীর্দিগকে উদ্ধার কর। আমার 

মত অনেক পাপী এখানে আনিগ়াছেন, তাহাদিগকে ধশ্মখ বিতরণ 

করিয়া রকুতাখ কর। আশীর্বাদ কর, যেন তোমার সত্য নাম, আনন্দ 

নাম সর্বত্র ঘোষিত হয়। 

শাস্তি: শাস্তি শান্তি 



৯৪ প্রার্থন। 

নরপৃজার আন্দোলন 

: কলুটোলা, রবিবার, ১৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯১ শক, 
৩০শে মে, ১৮৬৯ খুঃ ) 

হে মন্তর্ধামী দয়াময় পবমেশ্বব, তোমাব নিকট ত মনের কথা 

কিছুই গোপন নাই। তুমি সর্ববসাক্ষিকূপে সকলই দেখিতেছ। আমি 
যদি কোন সময়ে ভ্রম ব! ইচ্ছাবশত: তোমাৰ প্রতুত্ব অপহরণ করিবার 

মানদ করিয়া থাকি, তবে তুমি আমার দাস্ডিক মণকে চুর্ণ কর। মধা- 

বনী হইবাব ইচ্ছা যদি কোন কালে আমার মনে উদয় হইয়া থাকে, 
তবে তুমি আমাকে ধিনাশ কব, এব" অমঙ্গপের প্রোত অবরোধ কর। 
পিভঃ, লোকে আমার নামে যে ভয়ানক অপবাদ ধোষণ। করিতেছে, 

তাহা যেন পরীক্ষা! জান করিয়া, আমি শাস্তভাবে বহন করিতে পারি। 

আমার শরীর মনকে লৌহবৎ কব, যেন আমি বিনা কষ্টে, বন্ধুদিগের 
এই সমস্ত প্রবল আঘাত সন্ত করিতে পারি। পিতঃ, যাহার আমাকে 
আক্রমণ করিতেছেন, তাহার! কুটিলতার জনা নহে, কেবল না বুঝিতে 

পারিয়াই আমার হদয়ে বাথা দিতেছেন। তুমি তাহাদিগকে আশীর্বাদ 

কর এবং কৃপা করিয়! তাহাদের ভ্রম শীত্র দূর করিয়। দাও । 

আমর! সংনার-পাশে পড়িয়। সম্মুথে অন্ধকার দেখিতেছি, কোথা 

যাই, বল। পিতঃ, সম্মুখে দশটা পথ প্রমারিভ দেখিতেছি, কিন্ত একটা 

পথ ভিন্ন ত তোমার নিকট গমন করিবার উপায় নাই । সেই বিশ্বাসের 

পথ, তোমার প্রতি অচল! ভক্তির পথ আমাধিগকে দেখাও। বিপথে 

গিয়া ঘে কত প্পোক প্রাণ হাবাইম়াছে। পিতঃ, সেই ছুদ্দশ। যেন আমা- 

দের কাহারও না ঘটে। পখিজ্ঞ ব্রাহ্মধশ্মের সরল পথেই যেণ আমরা 

দিন দিন অগ্রসর হইতে পারি। যে পথে [নরাশ। নাই, শুষ্ষতা নাই, ষে 



জোধ-জয় ১১ 

পথে তোমার দয়াই কেবল পাপীর গতি, ধে পথে প্রেম, ভক্তি ও আনন্দ 

সদা বিরাজ করে, সেই পথ দিয়! ভোমার উজ্জ্বল সন্ত্িধানে আমাদের 
সকলকে লইয়| যাও। নকলকে শান্তি দাও, সকলকে তোমার চরণে 

স্থান দিয়া পাপ তাপ হইতে মুক্ত কব। আমাদেব উপর দিয়! যত ঢেউ 
ধায় মাক, তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্ত দেখ, পিতঃ, শেষ পথ্যন্ত যেন 
আমর! ভোমার চরণ পরিয়। থাকিতে পারি। 

শাস্টিত শাস্ধিত খান্তিঃ। 

শ্রেশধ-ভথ 

( ভারতবধীদ ব্রশ্ধমন্দির, রবিবার, ১১ই বৈশাখ, ১৭৯৩ এক, 

২৩খে এপ্রেল, ১৮৭১ খু) 

হে দয়ামর় পরমেশ্বর! দেখ, আমাদের কতদূর ম্পদ্ধ।' একে ত 

আমর! কত অপরাধ এবং পাপে জঙ্জরিত। আবার ক্রোধ-পরিপূর্ণ 

হইয়া আমর! সেই অধাম্মিক ভ্রাতা ভগ্মীদের প্রতি আক্রমণ করিতে 

যাই, ধাহাদিগকে তুমি অন্তরের সহিত ভালবাস। এই প্রকার যাহাদের 

মন, তাহাদের কি গতি হইবে? অধাদ্মিকদিগকে দ্বণা কর! যদি 

তোমার নিয়ম হইত, এবং যদি তুমি আমাদিগের প্রতি মেই নিয়মকে 
প্রয়োগ করিতে, ভাহ! হইলে কতকাল পূর্বে ভোমাকে আমাদিগকে 

পরিত্যাগ করিয়।, অনন্ত যন্ত্রণার কপে নিক্ষেপ করিতে হইত এবং তাহ! 

হইলে কে বা আর এখন তোমার নিকট আলিয়া “পিতঃ। দয়! কর, 

পিতঃ। দয়! কর" বলিয়! ভিক্ষা! কবিত ? পিতঃ, কতবার বলিলে, এই 

পথে যাও, শুনিলাম, বুঝিলাম , কিচ্গ তথাপি তোমা? বিরুদ্ধাচরণ করি- 

লাম। ভাই ভগ্রীগুলিকে ভালবামিতে বিলে, কিন্তু তাহা বারম্বার 



১২ প্রার্থন। 

শুনিয়াও তোমার আদেশ পালন করিতে পারিলাম না। আমরা জানি 

যে, আমাদের মন পাপে দগ্ধ, কিন্ত তথাপি আমর! সংসারের প্রতি 

ক্ষমাশীল হইলাম না। ইচ্ছা হয়, পিতঃ, ভাই ভগ্রীগুলিকে লইয়া একটা 

পরিবার হই, পরম্পরকে ক্ষম1 করি; কিন্তু, পিতঃ, কেবল কু-অভ্যাসের 

দাস হইয়াছি, তাই ক্রোধ-রিপুকে দূর কবিতে পারিলাম না। নাথ। 
শক্রকে কেমন কবিয়। ভালবাদিতে হয়, বলিয়া! দাও। হে দয়াল পিতঃ। 

বল, এ ক্ধীবন থাকিতে থাকিতে, কেমন করিয়া সমুদয় ভাই ভগ্মীদিগের 

প্রতি য়া করিতে শিখিব। তুমি স্বয়ং 'ামাঞ্দের দয়ে অবতীর্ণ হইয়া 

ক্রোধ-রিপুকে বিনাশ কর। হে দয়াময় পবমেশ্বর ! একটু একটু ক্ষম! 
আমাদের প্রতিজনেব দ্বদয়ে প্রেরণ কব। আব, পিতঃ, ভাল করিয়! 

তোমার প্রেমমুখ দেখাও। এ মুখ না দেখিলে, পিতঃ ' কেমন করিয়া 

ভাই ভন্্রীদের ভালবাপিতে শিখিব । পিতঃ ! এমন ক্ষমতা দাও, যখন 

ভাই ভদ্বীগণ আমাদের প্রতি নির্যাতন করিবেন, তখন তাহাদের ছয়ে 

কোন প্রকার মাথাত না করিয়া, ষেন তোমার কাছে অভিযোগ করি। 

তুমি আমাদের মধাস্থ হইয়। শাস্তি সংস্থাপন করিতেছ, ইহ! দেখিয়া! যেন 
পুজকিতহই। ধাহারা আমাদের প্রতি নিষ্ঠুর বাবহার করেন, ভ্তাহা- 

দের মঙ্গলের জন্ত যেন আমরা তোমার নিকট প্রার্থনা করিতে পারি 

জগতে মামাদের প্রতি যত লোক শক্রত! করেন, তুমি নকলের মঙ্গল 

বিধান কর। হারা যন্গি প্রাণে বধ করেন, তথাপি তাহাদের বিরুদ্ধে 

প্রতিহিংসা করিবার সধিকার নাই, ইহ! আমারিগকে শিক্ষা দাও । 

পিতঃ। তুমি যে শশষ্টাক্ষবে বনিয়াছ, শকাহাকেও হিংসা করিতে পারিবে 

না।” হে দয়াল পিত:। তুমি আমাদের প্রতিদিনের মত্যাচার সহ 

করিতেছ, কতবার তোমার প্রাণ বধ করিতে গেলাম, তথাপি তুমি 

আরও স্বেহের সহিত আমাদিগকে বক্ষে ধাবপ করিয়া বছিলে। 



মুগ্ধ হইয়া! থাকা ১৩ 

অতএব, পিতঃ। দেখ, ঘোর পরীক্ষা পড়িলে ধেন তোমার ক্ষমা তুলি 

না। পিতঃ। তোমার মত আর কে এমন ক্ষম! করিতে পারে ? তুমি 

রূপা করিয়া আমাদিগকে ক্ষমারূপ খঙ্গ দ্বার! ক্রোধকে বিনাশ করিতে 

শিক্ষা দাও। 

শাস্তি; শাস্তি শাস্তিঃ। 

মুগ্ধ হইযা থাক। 

( ভাবতবর্ষীয় ব্রঙ্গমন্দির, সায়ংকাল, রবিবার, ১৮ই বৈশাখ, 

১৭৩ শক , ৩*শে এপ্রিল, ১৮৭১ খৃঃ ) 

হে দয়াময় দীনবন্থু পরমেশ্বর! মনেক ভাবে তুমি আমানের এ 
জীবনে দ্রেখ দিয়াছ। কত সময় তোমাকে ধর্শরাজ বলিমবা, কম্পিত * 

কোবর হইয়া, তোমার পবিভ্র রাঙ্জসিংহাদনভলে উপস্থিত হুইয়াছি। 

তে মার ন্যায়দণ্ড-দর্শনে কত লময় ভীত হইয়া, তোমার সম্মুখে দাড়াই- 

যাছি। কত সময় €তামাকে দেখিব বলিয়!, কর্তবাজ্ঞানের অনুরোধে 

নানা স্থানে শ্রমণ করিয়াছি। কত সময় তুমি গুরু হইয়া এই পাপ মন 

ফিরাইয়া দিয়াছিলে, কত মময় বন্ধু হইয়া বিপদ হইতে উদ্ধার করিলে, 

এবং কত দময় পাপীর পরিস্রাতা হইয়া দেখা দিলে , কিন্তু, নাথ। এখন, 

ধন যেমন বিষয়ী লোকের মন আকর্ষণ করে, কবে তেমনই করে তুমি 

আমাদের ভ্বদয় তোমার দিকে আকর্ষণ করিবে? পিতঃ1 কবে তোমার 

সেই প্রেমানন প্রকাশিত হইবে ? যখন হৃদয় বলিবে, আর তোমাকে 

ছাড়িতে পারি না, তখনই সার্থক হইগাম, নতুবা, পিতঃ। কেবল 

কর্তবোর অন্গরোধে মধ্য মধো তোমার নিকট আদিলে কি হইবে? 



১৪ প্রার্থনা 

নাখ। আমাদের দুর্দণ| ত তুমি দেখিতেছ , যাই সংসারের আকর্ষণ 
হইল, অমনই তোমাকে নিদ্দিয় হইয়া বলি, তুমি অন্ত হৃদয়ে যাও, আর 

আমার নিকটে তুমি বাস করিতে পার না। এইবূপে বহুদিনের বন্ধুত! 
কাটিয়া, অক্নেশে তোমার সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়।, বিষয়ে মুগ্ধ হইয়া পড়ি। 
তুনি ভ অনেকবার ভাল কথা বলিয়!ছিলে, তবে কেন, নাথ । তোমাকে 

অবিশ্বাস করি? এখনও আমাদের উপর সংসারের অ।কর্ষণ বহিয়াছে। 

আমাদের চক্ষে তোমার তেন কপ নাই যে, আমর! মোহিত হইম। 

তোমার চরণতলে পড়িয়। থাকিব । ততক্ষণ খামর। তোমার, যতক্ষণ 

পৃথিবীর পোক ন। আনাদিগক টানিয়া লইখ। যায়। কিন্তু, জগদীএ। 

যাই বিষয় আমাদের টানে, আর তোমাকে ামর। চাহি না। তাই 
আঙ্গ তোমাকে পকল ভাই ভগিনী মিলে ডাকিতেছি যে, তুমি দয়া 
করিয়। আমাদের নিকট সেই ভাবে দেখ! দ্রিবে যে, আর বিষয় আম।- 

পিগকে টানিতে পারিবে না। শুনিয়াছি, এমনই না তোমার কি ভাব 

আছে যে, লেই ভাবে তোমাকে একটা বার দেখিলে, তুমি প্রাণ কাডিয়া 

ল৪। ১ক্তের। এই কথা বলেন। 

জগদীশ! আমর! অনেক কালের পাপী। একবার তোমার দ্বারে 

যাই, আবার সংসারের দ্বারে যাই। আর যে এপাপ জীবন বহিতে 

পারি না। কোথায় একবার তোমার চরণাম্বত পান করিয়া, আবার 

মেই চরণাম্বতের সন্ত ব্যাকুল হইব, না, আমর] অমনই তাহা ভুলিয়া 

বিষয়ের গরল পান করি। এখনও যে, জগদীশ । তোমার প্রতি সেই 
প্রকার লোভ হুইল না৷ যে, ধতই তোমাকে দেখিব, ততই তোমার 

লৌন্দধ্য উপভোগ করিবার ছন্ত আরও লালাদ্িত হইব। আজ যদি, 

পিতঃ, ব্রদ্মমন্দিরে দেখা দিয়াছ, তবে সকল সন্তানের মণ প্রাণ এমন 

কিয়! কাডিয়। লও ধে, আর তাহার। তোমাকে ছাড়িছ। লংসাবকে 



প্রত্যক্ষ প্রকাশ ১৫ 

হায় সমর্পণ করিতে পারিবেন না। পিতঃ। চিরকাল তোমার চরণে 

দ্বাস হইয়া থাকি, সন্ভানদিগকে এই আশীর্বাদ কর। 

শাস্তি: শাস্তি শাস্তিঃ! 

প্রতাক্ষ প্রকাশ 

( ভারতবর্ধীয় ব্দ্ধমন্দির, গ্রাতঃকাল, রবিবার, ২৫শে বৈশাখ, 

১৭৯৩ শক , ৭ই মে, ১৮৭১ খৃঃ ) 

হে করণাপিন্ধু। তোমার নিকট আপিয়াছি। তুমি প্রলক্ন হইয়া 
তোমার ভাষাতে বশ, আমি শ্রবণ করি, আমি মুক্তি লাভ করি। 
তোমাকে ভুলিয়া, তোমাৰ প্রেম-নিশ্থিত বস্ত সকলের দ্বারা আত্মার 

গভীর অভাব দূর করিতে গিয়াছিলাম, তাহাও কি কখনও সম্ভব ? 
তোমাকে ছাভিয়া, তোমার ন্ট উপকরণ দিয়া, কখন কি আত্মার 
শান্তি হয়? আপনার মুখে আপনার অভাব বলিব, তোমার হস্ত 
হইতে তোমার ধন লইব। তোমার প্রতাক্ষ আদেশ শুনিয়া জীবন- 

পথে চলিব, এই আমাদের মানস। তুমি নিজ হস্তে অন্তরের তৃফানকে 

স্থির কর। এমন শিক্ষা দাও, আর যেন সংলার-গরল-ক্ষেত্রে সখ! 

অন্কেধণ করিতে না হয়। নির্জনে তোমার প্রতাক্ষ প্রকাশ দেখাইয়া 

চচ্ষকে বিমোহিত কর, এবং তাপিত আত্মাকে শীতল কর। 

শান্তি: শাস্তিঃ শাস্তিঃ ৷ 



১৬ গ্রার্থন৷ 

শুষ্ক উপাসন। 

( ভারতবর্ীয় ব্রক্ষমন্দির, রবিবার, ১লা স্্যোষ্ঠ, ১৭৯৩ শক, 
১৪ই মে, ১৮৭১ খৃঁঃ ) 

হে দয়াময় দীনবন্ধু পরমেশ্বর । কতকাল আমরা এ অবস্থায় থাকিব, 
যে অবস্থায় এক একবার তোমাকে দেখি, আবার তোমাকে দেখিতে 

পাই না। একবার তোমার কথা শুনিয়! প্রাণ শীতল হইল, আবার 

তোমার কথ! অগ্রাহা করিলাম । এই পরিবর্তনের অবস্থা হইতে কবে 
পরিত্রাণ পাইব? সাধুদিগের নিকট শুনিয়াছি, তুগ্গি নাকি রসম্বরূপ । 

তুমি যদি শাস্তিসরোবর হইয়া অন্তরে রহিয়াছ, তবে আশীর্বাদ কর, 
যেন তোমাকে দেখিয়া জীবনের সমুদয় হুঃখ ভুলিয়া যাই। পথিকের! 

যেমন রৌদ্রে নিতান্ত অস্থির হইলে, যেখানে জল এবং শীতল ছায়! 

দেখিতে পায়, দৌড়িয়া সেই স্থানে গমন করে, এবং €সই জল পান 
করিয়! শরীর শীতল করে, তেমনই আমরাও সংসারের রৌদ্রে অস্থির 

ইইয়া, তোমার শাস্তিসরোবরের নিকট বসিয়া, আশ! করিয়াছি, অঙ্গের 

অস্থিরতা! গ্লানি দূর করিব। আর বাহিরের হুখ চাহি না। বিষয়-্থখ 
চাহি না। বিষয়-হুখে কি কখনও তোমার সৃষ্ট ভীবাত্মা শাস্তি পাইতে 

পারে ? পিত:। তোমার কৃপায় অন্তরে কিঞ্চিৎ ধশ্মরস প্রবেশ করিয়াছে 

বটে, কিন্তু তাহা পাপের রৌব্রে শুফ হইয়া যায়। তাই আমর! 

তোমাকে একমাত্র আশ্রয়দাতা! বলিয়া ডাকিতেছি। সংসারের সকল 

সুখের পথ একে একে বন্ধ হইল । এই অবস্থায় যদি চিরন্থখ ন! পাই, 

তবে কেমন করিয়া বাচিব? তুকি একটা একটী কথা বলিবে, আমর। 

তাহা শুনিবামাআ আনন্দে নৃত্য করিব, এই প্রকারে আমাদিগকে 

তোমার প্রেমিক এবং অনুগত দাস করিয়া লও। তোমার কাছে 



শরন্ততা ১৭ 

বদিলে যে, পিতঃ, হৃদয় শীতল হয়, এমন শান্তি-সরোবরের কাছে 

থাকিতে কেন হৃদয় শুফ হয়? পিতঃ। শুফ উপাসন৷ বিদায় করিয়। 

দাও। সেই উপাঞ্না ত ভোমার উপাঞ্না নয় । তুমি যখন রসম্বরূপ, 
তখন তোমার উপাসন। নিশ্চয়ই হুখমম হইবে । এ দেখ, পিতঃ। স্তর 
উপালনা কত লোকের সর্বনাশ করিল , কেবল ইহারই জন্য অবিশ্বাস 

এবং সংসারের শত শত প্রলোভন তোমার সন্তানদিগকে গ্রাস করি- 

তেছে। কাম ক্রোধকে ভয় করি, তাই অনেক সময় তোমার নাম 

করিয়া বাচিয্া যাই , কিন্তু শুফতারূপ ভয়ানক পাপ যে তক্করের ন্যায় 

অন্তরে প্রবেশ করিয়া, হৃদয়ের ধন্মরস শোষণ করে, তাহা দেখিয়া ভয় 

করি না। তাই, পিতঃ, ডাকিতেছি, শুদ্ধত1 হইতে আমাদিগকে রক্ষা 

কর, তোমার আনন্দ উপভোগ করিতে দাও, তোমার রসম্বরূপে বিশ্বাস 

করিতে দাও, এবং তোমার নামাম্বত পান করাইয়া! আমাদিগকে 
শীতল কর। 

শাস্তিঃ শান্তিঃ শাস্তি: 

শূন্তাতা 

( ভারতবধীয় ব্র্ষমন্দির, রবিবার, ৮ই জৈষ্ঠ, ১৭৯৩ শক, 

২১শে মে, ১৮৭১ খই ) 

হে দয়াময় পরমেশ্বর ! আর তোমাকে পাইবার জন্ত দূরে যাইতে 
হইবে ন। আকাশ যখন তোমার সহবাস হুইল, তখন তুমি যে 
নিকটে । পিতঃ। তুমি আমাদের এত কাছে আসিয়া, তোমার বাস- 
স্থান করিলে? তুমি যে প্রেমসিন্ধু, ইহা হইতে অধিক আর কি প্রমাণ 
হইতে পারে? পিতঃ। তুমি আমাদের নিকটে আছ, আনব যেন 

খু 
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তোমাকে দুরে অন্বেষণ না করি। ধর্-জীবনের প্রথম অবস্থায় যখন 

তোমার সাহাধা পাইলাম, তখন হংসাবকে পদতলে দলন করিলাম! 

কৃতজ্ঞতার সহিত মানিতেছি, তোমার কৃপায় বৈরাগী হইয়া, অনেক 

বৎসর হইতে সংসারকে পদতলে রাখিয়া, তোমার ধর্মপথে অগ্রসর 

হইতেছি , কিন্তু দেখ, পিত:। এখনও কোন কোন দিন যখন তোমাকে 

ডাকিতে যাই, আকাশ পরিহান করিয়া বলে, কোথায় তোমার ঈশ্বর? 

এই শৃন্বের মধো কে তোমার উপামনা শুনিবে? পিত:। এইরূপ 
নিরাশ হইয়া শৃন্তন্থদয়ে ফিরিয়া যাই, আর সে দিন উপাসনা হয় না। 
দেখ, জগদীশ । সংসার গেল, এখন শুন্ত লইয়া কিরূপে বাচিয়া থাকিতে 

পারি? তোমার চরণ ভিন্ন আব কাহার ঘ্বারা এই শুন্য পূর্ণ হইবে ? 

পিতঃ। শুন্ত আমাদের ভয়ানক পক্র। পিতঃ, দেখ, যেন নির্জনতা 
অনুভব না করি । যদ্দি তোমাকে একবার দেখিতে না পাই, ভয় হয়, 

দএ বৎসরের ধর্দুবল বুঝি পলকের মধ্যে হারাইব। পিতঃ1 আমার 

আর স্বর্গ কোথায় । হৃদয় মধো যদি তুমি বাম কর_-এই আমার স্বর্গ । 
নাথ। সংসারের বিভীষিকা এত ভয় দেখায় যে, দিবানিশি না কাপিয়া 

থাকিতে পারি না, তাতে যদি মনে করি, তুমি কাছে নাই, একাকী 
রহিয়াছি, তবে, পিতঃ, কেমন করিয়া জীবন ধারণ করিব? যদি ব্রাঙ্গ 

করিলে, ব্রাঙ্মধর্মের গুরুত্ব বুঝিতে দাও, যাহাকে লোকে আকাশ বলে, 
শূন্ত বলে, দেখানে তোমার পবিত্র চরণ ধরিয়া প্রাণকে শীতল করিতে 
ক্ষমতা দাও, যাহাকে লোকে নিজ্জন বলে, সেখানে তোমার প্রেমমুখ 
দেখিয়া! জীবনকে সফল করিতে সমর্থ কর। তোমার শ্রীচরপতলে চির- 
কাল বাস করিব। একাকী আছি, মনে করিয়া ভয় করিব না, এ 

গ্রচরণতলে শাস্তি পুপ্য লাভ করিব। তোমার মধুময় সহবাস হৃদয়ের 
ষ্প্ধা আনিয়া দাও। আকাশে তোমার শান্তিপূর্ণ সত্তা অস্ভব করিতে 
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দাও। অ।মরা যাহা পাইবার, তাহা পাইব। আশীর্বাদ কর, যেন 

ইহকাল পরকাল আমর! তোমার সহবাসের গভীর শাপ্তি উপভোগ 

কবিতে পারি। 

শাস্তিঃ শাস্তি শাস্তিঃ। 

অভেদ্য প্রেমজাল 

( ভারতবষীয় ব্রশ্থমন্দির, রবিবার, ২৯শে জাষ্ঠ, ১৭৯৩ শক , 
১১ই জুন, ১৮৭১ খৃঃ) 

জগদীশ । তুমি এত নিগুঢ কৌশল করিয়া আমাদিগকে ধরিতে 
চেষ্টা কর, এখন যে, নাথ, জীবনের মধ্যে যতই বেশ করিতেছি, ততই 

দেখিতেছি, আমাদের সঙ্গে তোমার নিগৃঢ সম্বন্ধ। কেন, নাথ, তুমি 

পরিশ্রান্ত হও না? এই দশ বার বখসর তোমার সঙ্গে রহিম়্াছি, এক 

দিনের জন্যও বিধভভ হউলে না। কেন, নাথ। এমন নিগুঢ ভাবে জাল 
পাতিয়া বাখিয়াই? আমাদিগকে ধরিবার জন্ত তুণি এত কৌশল 
করিতেছ, তবে কেন আমর! ধরা দিই না? যদি জানিতাম, তুমি এমন 

করিয়| বাধিবে, তবে কি আর অগ্রেমিক হইয়৷ থাকিতে পারিতাম ? 

আশ্চর্য তোমার গ্রেনের মধু । তোমার সঙ্গে সামান্য যোগ মনে করি- 

তাম। কিন্তু তুমি ত পিতা, তেমন ঈশ্বর নও, তেষন পিতা নও, 
তেমন বন্ধু নও যে, পাবার অপরাধ করিলে তুমি আমাদিগকে ছাডিয়! 

দিবে। হেঈশ্বর। এই যে সাধু ভক্ত সন্তান সকল তোমার প্রেম- 
গালে পড়িম্বা রহিয়াছেন। পৃথিবীর সকল সুখ সম্পদ দেখিলাম, 

কিছুরই জন্য ত আর ম্পৃহা হয় না। পিত* এখন এই চাই, যেমন 

ভক্দ্দিগকে চিরকালের গন্ধ ভোমার চরনতলে বাধিয়! রাখিয়াছ, 



২০ প্রার্থন! 

তেমনই এই নরাধম সন্তানকে বাধ। আর যেন তোমাকে ছাড়িয়া 
যাইতে না পারি। আজ একবার বিশেষ করিয়া আমাদিগকে বাধ 
দেখি, গৃছে যাইয়া! দেখিব যে, ষথার্থই আমরা তোমার অভেম্ত প্রেম- 
জালে পড়িয়াছি। দুর্দাস্ত রিপুদিগের হস্ত হইতে তোমার সন্তান দিগকে 
রক্ষা কর। সকলকে তোমার প্রেম-শৃঙ্খলে বাধ। তোমার প্রেমঙ্জাল 

কেমন মধুর, ইহা! সকলকে ভোগ করিতে দাও। তোমার ইচ্ছা পূর্ণ 
হউক, এবং আমাদিগকে যে জন্য এই পৃথিবীতে পাঠাইয়াছ, তাহা সিদ্ধ 

হউক । বীধ, জগদীশ, আমাদিগকে ভাল করিয়া! বাধ । তোমার চরণে 

এই প্রার্থনা । 

শাস্তিং শাস্তি; শাস্তিঃ ৷ 

নামই সর্বস্ব 

( ভারতবর্ধীয় ব্রহ্ধামন্দির, রবিবার, ৫ই আধাচ, ১৭৯৩ শক , 
১৮ই জুন, ১৮৭১ খু) 

হে দয়াময় দীনবন্ধু পরমেশ্বর, তুমি যে আমাদিগকে তোমার পবিত্র 
নাম উচ্চারণ করিতে অধিকার দিয়াছ, সে অধিকার যে কত উচ্চ, তাহা 

সংসারে আসক্ত হুইয়! দেখিলাম না। ক্বগদীশ, তোষাকে দয়া ময়, পিতা, 

পরিভ্তাভা বলিয়া! ভাবি , এ সকল শব্দের অর্থ কি, তাহা বুঝাইয়া দাও। 

পিতঃ, যদি তোমার নামের যথার্থ অর্থ জানিতাম, তাহা হইলে সুদীর্ঘ 

উপালনা করিতে হইত না। তুমি যে নামের মধ্যে ধর্শের সক্ষেত বলিয়া 

দিয়াছ। এ নাম আমাদের স্থখ, পরিত্রাণ, আমাদের সকলই । কিন্ত, 

জগদীশ, অনেকবার তোমার নাম উচ্চারণ করিয়াছি , তবে কেন 

তোমার লামের সুধ। পান করিতে পারি না? যে দিন ব্রাহ্ম করিয়াছ, 
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সেদিন হইতে কতবার তোমার নাম উচ্চারণ করিয়াছি, ভাবিলে 
অবাক হইতে হয়। ইচ্ছ| হইলেই, পিতং, তোমাকে “দয়ামস্ক' বলিতে, 
পারি, তামার মুখ স্থন্দর' বলিতে পারি, কিন্তু, পিতঃ, দেখ, মন 

তোমাকে ভালরূপে স্বীকার করিতে চায় না। তাই তোমার প্রসন্ন 

ভাব দেখিতে পাই না। বুবিয়াছি, পিতং, বলিতে হইবে না, যদি 
ভাবের সহিত এ সকল কথ! বলিতে পারিতাম, তবে আর ছুখ থাকিত 

না। দেখ, জগদীশ, তোমার ব্রাক্ষসন্তান প্রতিদিন তোমাকে কত নাম 

ধরিয়া ডাকেন--_ দয়াময়, প্রেমপিন্ধ, দীনবন্ধু, পতিতপাবন ইত্যাদি কত 

প্রকার নাম ধরিয়। তোমাকে ডাকেন , কিন্ত দেখ, পিতঃ, তাহারাই এই 

বলিম্মা রোদন করেন, কৈ, পিতাকে ডাকিলাম, তিনি ত উত্তর দিলেন 

না, তাহার সঙ্গে ত দেখা হইল না। পিতা, এই রোগের ওধধ বলিয়া 
দাও, তোমার নামে যেন কলঞ্চ না হয়। তোমার সম্ভানের! শুন্ত 

আকাশের পৃ্৷ করিয়া যেন ত্রাক্মলমাজের সর্বনাশ না করেন। পিতঃ, 
আনীর্ববাদ কর, যেন এই নাম ভক্তির সহিত লইতে পারি। আর বৃথা 
তোমার নাম করিতে চাই না। যখন তোমার নাম ধরিয়া ডাকিব, 
তখনই বলিবে, "দেখ, আমি আসিয়াছি।* পিত, আমাদিগকে এই 

অবস্থা! আনিয়া দাও। পিত:, তোমার কাছে আর কি ভিক্ষা চাহি, 

পুত্র কন্তাকে বলিয়া দাও _কি সজনে, কি নির্জনে, যখন তোমার নাম 

ধরিয়া ভাকিবেন, তখনই নাম যে স্থমিষ্ট, তাহা! যেন বুঝিতে পারেন! 
নাথ, আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর । 

শান্তি: শাস্তিঃ শাস্তিঃ। 



২২ গ্রার্থনা 

আমার শক্র যে আমি 

(ভারতবধীয় ব্রঙ্মমন্দির, রবিবার, ২৬শে আমাঢ, ১৭৯৩ শক, 

৯ই জুলাই, ১৮৭১ খুঃ ) 

হে দয়াময় দীনবন্ধু পরমেশ্বব ' বল, তোমার মত বন্ধু আর কোথায় 
পাইব? দেখ, পিভ. নির্ষেবাধ হইয়া আপনাকে আপনি দেখি না, তাই 

সংসারের প্রতি দোষারোপ করি। বলি, ঈশ্বর কেন এমন সংসার 
স্ষ্টি করিলেন, যাা দেখিয়া পাপ করি। এইরূপে দেখ, স্গদীশ । 

নিজের দোষ ঢাকিয়া তোমাকে অপবাধী করিতে যাই। যে তৃমি 
আমার মত পাষণ্ডের মুখেও প্রতিদিন অন্ন জল মানিয়! দাও, সেই তুমি 

কি আমাক জন্য এতগুলি পক কষ্টি করিতে পার? যে তুমি আমার 
জন্ত কত মঙ্গল ব্যাপার সম্পন্ন করিতেছ, সেই তুমি কি, আমাকে শব 
দলন করিতেছে দ্রেখিয়, আনন্দিত হইতে পার? যে তুমি আমাকে 

দয়া না করিয়া থাকিতে পার না, মেই তুমি কি আমার নিকটে জগৎকে 
শক্র করিরা আনিয়া দ্বিতে পার? পিতঃ, তুমি ত আমার এক্র নও, 

তোথার জগৎ যে কখনই আমার শক্র হইতে পারে না। আমার শক্ত 

যেআমি। নিজের শত্রু যেনিঞ্জে। পিত্ঃ, এক এক বার মনে করি-- 

আর তোমার প্রতি অরুতজ্ঞ হইয়া জীত্ম ধারণ করিব না, কিন্তু 

কোথ! হইতে ছুরপ্ত “আমি” আসিয়া, আমার সেই সাধু প্রতিজ্ঞ! বিনাশ 

করে। আমিই আমার কল্যাণপথের বিষম জগ্রাল হইলাম। কেন 
এমন করি? তোমার কাছে ত উত্তর দিতে হয় না। তুমি যে 
অস্তর্ধামী। সেই পাপযুক্ত যে "আমি*, তাহাই আমাকে তোম! হইতে 
বিচ্যুত করে। পিতঃ, এই ছুরপ্ত “মামিকে” তুমি শাসন কর। আর 
যে এই বিষম রোগের যন্ত্রণা সন্থ করিতে পারি ন1। ঁধণ আনিয়া 



বালকের মত কোমল ২৩ 

দিয়াছ, বন্ধু হইয়! ঘরে বসিয়া আছ, কিন্তু দেখ, পিতঃ, মন যে তোমাকে 

চায় না। আমার ঘ্বর যদি আমি না সামলাই, তবে কে আমাকে ভাল 

করিবে? তুমি কাছে বসিয়া! আছ, তাই বাচিতেছি, কিন্তু দেখ, পিতঃ। 

এই যে ছুরস্ত শত্রু “আমি”, ইহা আমাকে সর্বদা প্রহার করিতেছে, 

মুখ তূলিয়া তোমাকে দেখিতে দেয় না। তোমার কাছে শান্তি পাইবই 
পাইব-_-যদি তোমার মুখ দেখি, সকল জালা দূর হইবে, জীবন সফল 

হইবে। 'দীনবন্ধু' নাম ধরিয়! যখন তুমি পাপীর কাছে আসিয়াছ, তখন 
শাস্তি দিবেই দিবে । একবার, পিতঃ। তোমার সখার ভাব দেখাও । 

পিতঃ, প্রসন্ন হইয়া বল যে, যথার্থই তুমি আমার প্রাণসথা । মহাপাপী 
হয়ে যখন দেখিব যে, তুমি আমার বন্ধু, তখন “জয় দয়াময়, জয় দয়াময়” 
খলে প্রাণকে শতল করিব। 

শান্তি: শাস্তিঃ শাস্তি! 

বালকের মত কোমল 

( ভারতবর্ষীয় ব্রচ্ষমন্দির, রবিবাব, ১লা শ্রাবণ, ১৭৯৩ শক, 

১৬ই জুলাই, ১৮৭১ খৃঃ) 

হে দ্রীনবন্ধু পরমেশ্বর আবার কি তুমি এই পাপ-দগ্ধ-সম্তানকে 

দেখিতে আসিয়াছ? আবার সেই সময় মনে হইতেছে, যখন শান্ত 

জানিতাম না, কিন্ত বালকের মত তোমাকে ডাকিতাম, তুমিও ডাকিবা! 
মাত্র ঘর হইতে বাহির হইয়া সন্তানের হস্তে কত সামগ্রী দিতে? 

হাসিতে হাসিতে তোমার দান লইতাম, এবং গৃহে গিয়। ম। বাঁপ 
ভাইকে বলিতাম, দেখ, পিতা আমাকে কেমন স্বর্গের সাম গ্রী দিয়াছেন; 

তোমরাও এ সকল গ্রহণ কর, স্থুখী হইবে । দেখ, জগদীশ | এখন নেই 



২৪ প্রান! 

ভাব কোথায় গেল! পিত:। অহঙ্কার করিয়। মরিলাম * আমি বড 

ধাশ্মিক, আমি বড় ভক্ত, এবং আমি রাস্তায় রাস্তায় সংকীর্তন করি, এ 

সকল মনে করিম কত অভিমান করি । এহ অভিমানই সর্বনাশ 

করিল। তখন, পিতঃ, এই রকম অহঙ্কার হইত না, তখন ভ কোন 

ভাই ভগিনীকে অশ্রদ্ধা করিতাম না। এখন তোমার কঞ্চণায় অনেক 

ভাই ভগিনীদিগের সঙ্গে পরিচয় হইল, তবে কেন ইহাদের সঙ্গে তেমন 

স্কায়ী ভাব হয় না? এখন তোমার পসস্তানদ্দিগকে ভালরূপ জানিয়া কি 

অবিশ্বাম করিতে হইল ? পিতঃ। ভাল করে তোমার ব্রাঙ্গসন্তান- 

দিগকে প্রহার কর। বল, বালক না হইলে তোমার গৃহে যাইতে 

দিবে না। কত দূর দেশ হইতে এতগুলি ভাইকে আনিয়া দিলে, 

যদ্দি বালকের ন্যায় ইহাদের ভাই বলিয়৷ স্বীকার করিতাম, তবে কত 
স্থথী হইতাম । কত নুতন মিষ্ট সম্পর্ক করিয়া দিলে, কিন্তু কেমন 

কঠিন যন, তোমার মধুর দয়া আশ্বাদন করিতে পারি না। দেখ, 
পিত:, আমাদের মধ্য উন্নতি কৈ? প্রেমের গভীরত! কৈ? আর 
এই দগ্ধ কাষ্ঠের ন্যায় জীবন বহন করা যায় না। এই কঠিন প্রাণকে 
বালকের মনের মত কোমল করিয়া দাও। শিশতর মত যাহাতে 

তোমার কাছে মনের কথা বলিতে পারি, তোমার চরণ ধরিয়া এই 

মিনতি করি। 

শাস্তি; পান্তিঃ শাস্তিঃ! 



প্রেম-পরিখার ২৫ 

প্রেম-পরিধার 

(€ ভারতব্ধীয় ব্রক্ষমন্দির, বিবার, ৮ই শ্রাবণ, ১৭৯৩ শক, 
২৩শে জুলাই ৯৮৭১ খৃঃ ) 

হে ঈশ্বর, একবার অন্তরে দর্শন দাও । নাথ, বলিব কি, যখন 

নির্জনে তোমাকে দেখি, তখন হাদয় শীতল হয়, কিন্তু ভ্রাতা ভগিনীদের 

সহবাসে সেইরূপ সখ পাই না। তোমার জগ যে এখনও মরুভূমি 
রহিয়াছে, তোমার সংলার যে এখনও শ্মশান! এখনও যে পরস্পরের 

সঙ্গে চোরের ভ্তার ব্যবহার করি। পরস্পরকে যদি জানিতাম, তবে 

এখন যে প্রণন্ন দিই, তাহাও দিতাম না। এখনও পরম্পরকে জানি না, 

ইহা আমাদ্দের সৌভাগ্য হইল। আপনারদিগের যথার্থ স্বভাব ঢাকিয়! 

মিখ্যার উপর প্রণয় স্থাপন করিয়াছি, তোমার ভিতরে এক্ এবং 

বাহিরে আর এক, ইহা ত কখনই হইতে পারে না। তোমার নাম যে 

সতা। তোমার অন্তরে যেমন বাপনতা নাই, বাইরেও তেমনই তাহার 

কোন চিহ্ন দেখি না। কিন্ত আমাদের মধ্যে কেন এত প্রতারণা, এত 

কপটতা থাকিবে? কবে, পিতঃ, ব্রাহ্মদমাজ জগতে তোমার স্বর্গরাজ্য, 

তোমার প্রেমরাম্য প্রতিষ্ঠিত করিবে? পিতঃ কেন আমাদের মধ্যে 

তেন সরলতা এবং প্রণম হয় না? কবে, পিতঃ, যেমন তোমার স্বর্গ- 

রাজ, তেমনই আমাদের মধ্যে প্রেম পবিত্রতা বিস্তার হইবে? কত 

দিন একজ হইয়। তোমারই উপানন! করিলাম, কিন্ত এখনও ত তোমার 

পরিবার হইতে পারিলাম না ॥ পিতঃ, একটা ঘর করিম্াা দাও, নইলে 

যে কখনই পবিত্র হইতে পারিব না। তোমাকে না জানিলে কেহই 

ভাইকে ভালবাদিতে পারে ন!, আবার ভাইকে না ভালবাপিলে কেহই 

তোমাকে ভালবাসিতে পারে না, ইহা ত তুমি কতবার বলিয়াছ, কিন্ত 
৪ 



২৬ প্রার্থনা 

আমর] যে তোমার বথা শুনিয়াও শুনি না। আমরা তোমার উপাসনা 

করিতে বসি, কিন্ত কৈ আমাদের মনে ত প্রেম নাই। পিতঃ, তুমিই 

বাকি মনে কর। সেই প্রতারকগুলি আসিয়া বারবার পুরাতন 

প্রণালীতে তোমাকে ফাকি দেয়, এই প্রকার প্রতারণা আর কত কাল 

সহ করিবে? পিত্ঃ, প্রাণ থাকিতে থাকিতে কপটতা৷ বিনাশ করিয়া, 

আমরা যেন একটা পরিবার হইতে পারি । শ্মস্ততঃ পাচ জন লোকও 

যেন ভক্তিভাবে তোমার নিকটে বান করিতে পারি, এই আশীর্বাদ কর। 

পিত:, আব ছুঃগ সহ্থ হয় না, "স্তরের যন্ত্রণানল নির্বাণ কব । 

শান্ছিঃ শান্ডিং শাস্থিঃ 

জীবনের উদ্দেশ্টা সাধন 

( ভারতবধী় ব্রহ্মমন্দির, রবিবার, ২২শে শ্রাবণ, ১৭৯৩ শক , 

৬ই আগষ্ট, ১৮৭১ খুঃ ) 

হে ঈশ্বর, কবে তুমি পরলোকে যাইবার অন্ত আমাদিগকে আহ্বান 
করিবে, তাহার ত কিছুই স্থিরতা নাই, কিন্ত আমর! এমন করিয়! 

জীবনধারণ করিতেছি, ঘেন অনেক বংমর এখানে থাকিব । তুমি ষে 
বলিতেছ, শীঘ্রই কার্ধা সাধন করিয়া লও, কিন্তু আমরা যে তোমার 

অবাধ্য হইয়া পখে নিপ্রা যাই। একে অল্প জীবন তোমার কাছে 
পাইয়াছি, তাহাতে ইহার অর্ধেকের মধিক নানা প্রকার খ্বালম্ত এবং 
নিরুৎসাহের বাপারে নিক্ষেপ করিয়াছি । মৃত্যুর দিন যে কাছে 

আপিতেছে, এ সময়ে মামাদের কাছে আসিয়া! দয়া কর। তোমার 

্রাঙ্ম-সম্তান সকল, সময়ের অসঘ্যবহার করিণে যে আ্মহত্যা হয়, ইহা 

বুধিতেছেন না। এ্রনস্তকাল লক্মুখে মাছে, এই মনে করিয়। বর্তমান 
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কালের অসদ্ধযবহার করিতেছেন। এই পাপ হইতে ব্রাদ্ষমণ্ডলীকে 

উদ্ধার কর। আমর! একটু একটু তোমার কার্ধা করিয়া লোকের কাছে 
কত অভিমান করিম্বা বেড়াই। ঘত ভক্তি-নুধা আমাদের পাওয়] 

উচিত, তাহা নিবেচনা করিলে আমাদের আত্ম! দগ্ধ কাষ্ঠের স্থায় শু, 
যত জ্ঞানে সুপপ্ডিত হওয়া উচিত, তাহার তুলনায় আমর1 জধন্ত মূর্থ। 
যখন মৃত্যু আসিয়। বলিবে, চল, তথন বলিতে হইবে, জান হইল না, 
ভক্তি হইল ন|, কেমন করিয়! ঈশ্বরের নিকট উপস্থিত হইব । জগদীশ, 

আর এই প্রকার অচেতন অবস্থায় থাকিতে পারি না। আমাদিগকে 

তোমার অগ্গত দান দাসী করিয়া লও । সেই দিন আনিয়া দাও, যখন 

মাহা বলিবে, তাহাই করিব, যাহা বলাইবে, তাহাই বলিব। যাহাতে 

কেবল তোমার কাধা করিয়া জীবন সার্থক করিতে পারি, আমাদের 

ফলকে এই প্রকার ক্ষমত। বিধান কর। 

শাস্তি শান্তি: শাস্তি: 

্রাতৃপ্রেম 

( ভারতবর্ষীয় ব্রন্ষমমন্দির, ভাজ্রোৎসব, প্রাতঃকাল, রবিবার, €ই ভাত্র, 
১৭৯৩ শক , ২০শে আগস্ট, ১৮৭১ খৃঃ ) 

প্রেমময় পিতঃ! নিজের গুণে তুমি এত সুন্দর হইয়াছ, আমাদের 

এই পাপদগ্ধ কল্পনা কি তোমাকে সাঁজাইবে। পিতঃ। অনেক দিনের 

মনের ছুঃখ আজ তোমাকে বলিব। দেখ পিতঃ। তুমি যে সকল 
সন্তানকে সুখী করিতে যত্ব করিয়াছিল, কত ধশন্মবল পাইবেন বলিয়া 

ধাহার! তোমার রাজ্জ্যে আনিয়াছিলেন, তাহারা চলিয়া গেলেন, আর 

সেই মকল ভাই ভগিনীদের মুখ দেখিতে পাই না। আমাদের পাপদগ্ধ 
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মদই তাহার কারণ। যদি হত্ব করিয়া ইহাদদিগকে তোমার প্রমরাজো 
বসাইতাম, তবে তোমার স্বর্গরাজ্যের এই বিপদ হইত না। তুমি 
সকলকে হাতে ধরিয়| আনিয়াছিলে , কিন্তু, পিতঃ। তোমার সাধু সন্তান 
বলিয়া, ভালবাপিয়া, ধাহাদের হস্তে তুমি এত বড ভার সমর্পণ করিলে, 
সাহাবা স্বার্থপর । এতকাল সাধনের পর তাহার। বলিলেন কি না যে, 

আমর! নিজেব যস্ত্রণাতেই মরিতেছি, আবার পরের জন্ত ভাবিতে পাবি 

না। তুমি বপিষাছ, ব্রাহ্ম বডই হউন, আর ছোটই হউন, সকলেরই 
ক্ষমতা আছে যে, তাহারা পবম্পরের স্বদ্ধ ধরিয়া, পবিভ্রাণপথে যাইতে 

সাহাযা করাত পারেন , কিন্তু দেখ, পিতঃ॥ তোমাৰ সন্তানেরা 

পরস্পরকে অবহেলা করিঘ। মরিতেছে। আজ যে উৎপবক্ষেত্রে 

তোমাকে দেখিয়াছি, বড় মাশা হইতেছে নে, আমাদের মধো প্রেমরাজ্ছা 

প্রতিষ্ঠিত হইবে । পিতঃ! আমাদের সকল প্রকার স্বার্থপরতা, কঠো- 
রতা, নিষ্ঠুরতা দূর কব। দাও, পিত:, ঘত ভাই ভশ্রী কাছে আনিয়া 
দিতে পার, দাও। এবার হইতে যাতে কিছুতেই তীাহাদেব দুঃখ 

কষ্ট না হয়, তাহার জন্য আমরা বিশেষ দায়ী হইব । (সই পুরাতন 

পিতা! যে তুবি, দশ বংসর পূর্কেও কাছে ছিলে, মাজও সেই তুমি 
কাছে আছ। তখন দেমন তুমি স্থন্দর ছিলে, এখনও তুমি তেমনই 

সুন্দর । কিন্তু, পিতঃ, তোমার পুত্র কন্যাগণ পরম্পরকে মারিতেছেন, 

কেহ কাহাকে ভালবাসেন না, কেমন করিয়া ভাইয়ের সৌন্দর্য দেখে 

মুগ্ধ হইতে হয়, তাহা তাহার! জানেন না। পিতঃ, তুমি কেমন কোমল, 

কেমন স্বন্দর হইয়া আজ উৎসবক্ষেত্রে আসিয়াছ। তোমার সম্তানেরাও 
যদ্দি আঙ্গ তেমন কোমল হইতেন, তবে এই ব্রদ্মমন্দির স্বর্গ হইত। 

কেমন সুন্দর তোমার সেই ঘর, ষে ঘরে তোমার হুন্দর সম্ভানগণ প্রেম- 

ভরে দিবানিশি কেবলই তোমার নাম করিতেছেন। পিভঃ। সেই 
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ঘরের অপরূপ শোভা দেখাও দেখি! তোমার পুত্র কন্তাগণ তোযার 

পদ্দতলে বসিয়া তোমাকে ভাকিতেছেন, পরম্পরকে দেখিয়া যেমন স্থখী 

হইতেছেন, তোমার নামামুত পান করিয়া যেন আরও অনস্তগুণে স্থথী 
হন, পিতঃ, অচিরে সেই অপরূপ সৌন্দধ্য দেখাও । 

শাস্তি শাস্তিঃ শাস্তিঃ। 

আত্ভা-পালন 

(ভারতবধীয় ব্রদ্ষমন্দিব, ববিবার, ১৯শে ভাত্র, ১৭৯৩ শক ) 
ওরা সেপ্টে্বর, ১৮৭১ খুঃ ) 

হে দয়াময় দীনবন্ধু! চিরকালেব পিতা পরমেশ্বর । তোমাকে 

বার বার ধন্যবাদ করি যে, তুমি আমাদিগকে ব্রাঙ্ষধর্থে দীক্ষিত 

করিয়াছ। একদিনের জন্যও যদ্দি তোমার মুখ দেখিতে না! পাইতাম, 
তবে আমাদের কত দুর্দশা হইত। আমাদের প্রতি তোমার শ্রেষ্ঠ 

দয়। এই যে, তুমি আমাদের ন্যায় নারকীপিগকে তোমার মুখ দেখিতে 

দিয়াছ, এবং তোমার কথ| শুনিতে দিয়াছ। কত মুখ দেখিলাম, কিন্তু 

তোমার মুখের মত স্থন্দব পদার্থ আব কোথাও নাই। আবার, জগদীশ । 

মখন আর কাহার ৪ কথা ভাল লাগে না, খন কেবল তোমার কথা 
শুশিত চাই। তোমার কথা যেমন অমূল্য এবং মিষ, পৃথিবীতে ত 
আর তেমন কথা শুন! যায় না। পুস্তক পাঠ করি, সাধুর কথা শ্রবণ 
করি, কিন্ত তাহাতেও বল নাই। কিন্তু তুমি যাহা বল, তাহা প্রবল 

শাস্ত্র করিয়া প্রেরণ কর। নাথ । তুমি কি পামর সম্তানদিগের গুরু 
হইবে? তুমি উপদেশ না দিলে আর বাচিনা। আর সকলের কথা 
কেমন কর্কশ লাগে, আপনার বুদ্ধির উপর নির্ভর করিলে অনিষ্ট হয়, 
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এখন ইচ্ছা! হয়, কেবল দিন রাক্মি তোমার কথা শুনি। আমাদের কর্ণে 
তোমার বাক্য শুনাও, এবং আমাদিগকে তোমার মন্ত্রে দীক্ষিত কর। 

আমাদের অন্তরে সত্যের আলোক প্রেরণ কর। তোমার কথা যাহাতে 

শুনিতে পাই, এমন অনুগ্রহ কর। যখন চারিদিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন 
হয়, তখন কোন্ পথে যাইব, বলিয়! দিও । যখন পাপ-বিকারে গৃতগ্রায় 

হই, তখন বজ্রধধনিতে জাগাইয়া দিও। এই অধম সম্ভানদিগের প্রতি 
রোজ রোজ কি আজ| হয়, বলিয়া দিও এবং সেই আজ! যেন পালন 

করিতে পারি, এখন ক্ষমতা দিও | 

শাস্তি শাশ্ছিং শাস্ছিঃ । 

প্রত্যাদেশ 

( ভাবতবর্ষীয় ব্রঙ্গমন্দির, রবিবার, ২৬শে ভাত্র, ১৭৯৩ এক, 

১*ই পেপ্টেম্বর, ১৮৭১ খুঃ ) 

হে দীনবন্ধু পরমেশ্বর ৷ অবিশ্বাসী সন্তানদ্ধের গতি কি হইবে, আজ 
একবার বল। পিতঃ, তুমি যে কথা বলিতে পার, তাহা আমরা বিশ্বাস 
করিনা । যদি জগৎ ছ্িজ্ঞা করে, কে আমাদিগকে ব্রাহ্ম হইতে 

বলিলেন, আমর! খ'লব, কর্তবা-বুদ্ধির অন্তরোধ | তোমাকে স্বীকার 
করি না, তোমার কথাকে নিজের কল্পনা মনে করি। এধে আর 

প্রাণে স্থ হয় না । যখন ভাই ভগ্রীগণ বলেন_তাহারা ভোমার কথা 

শুনিতে পান না_তখন যে হৃদয় বিদীর্ণ হয় । তোমার দ্বারে আঘাত 
করিলে, তৃমি পূর্বেও যেমন, পরেও তেমনই মৌনাবলম্বন করিয়া থাক, 
এই কথা শুনিলে যে, পিতঃ, প্রাণ শুধ হইয়া যায়। এই ধর্দে আর 

কি শান্তি পাইব, যদি তুমি কথা ন! কও। পিতঃ, তুমি যদি বলিয়া 
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দাও, আমি কথ! কই না, আমি কাহাকেও উপদেশ দ্দিই না, ভবে যে 
আর আমাদের উপায় নাই। কেমন করে, পিতঃ, তুমি সর্ববদ! প্রতি 

সন্তানকে জ্ঞান দাও, বল দাও, বুদ্ধি দাও, তাহা কি একবার আমা- 

দিগকে বুঝাইয়৷ দ্দিবে? প্রার্থনার কি উত্তর দাও, শুনিয়া কি আমরা! 
গৃহে ফিরিয়া যাইতে শিখিব? কথা কও, পিতঃ, একবার কথা কও, 

বুঝাইয়া দাও যে, আমাদের কথা আকাশ গ্রাম করিতে পারে না, 
প্রতোক কথা শুনিয়া! তুমি তাহার ফল বিধান করিতে প্রস্তুত রহিয়াছ। 

ছোট ছেলে ঘি অরণো ম| মাকরে কাদে, আর তার মা! যদ্দি শুনিয়া 

উত্তর না দেয়, ভবে যে আর তাহার ছুঃখের সীমা থাকে না। একবার 

কি তুমি একটী কোমল কথা বলিবে না? কথা কহিয়াছ, এই জন্ত 

মনে হয়, আবার কথ! বলিবে , ভাই আমার জন্য এবং ভ্রাতা! ভম্ত্রীদের 

জন্য বলিতেছি, তুমি কথা কও। এমনই করিয়া কথা কও যে, ভোমার 

মধুময় কথাতে তুলিয়া ঘাইব এবং বলিব, পিতঃ, আর একবার কথা! 

কণ। ষেন কেবলই তোমার কথা শুনি। একটাবার কথা কও, পিতঃ, 

একটীবার কথা কও, এই অধমদের প্রাণ শীতল কর। 

শান্তি শাস্িঃ শাস্থিঃ। 

তুমি ধব, মামরাও ধবি 

( ভাবতনধীয় ব্রহ্মমন্দির, রবিবাব, ২রা আশ্বিন, ১৭৯৩ শক , 

১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৮৭১ খুঃ) 

হে দীনহীনের গতি পরমেশ্বর ৷ যথার্থই কি তুমি এই ঘরে বসিয়া 
আছ, না, কোন পর্বতের গহ্বরে মেঘের মধ্যে লুক্কায়িত রহিয়াছ, বল। 

ধদ্দি এখানে থাক, তবে নিশ্চয়ই সন্তানের কথা শুনিতেছ। “যদি এখানে 
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থাক*-_কেন বলিতেছি, তুমি যে কাছে বপিয়' আছ, তুমি ধর! দিবে 
ঝলিয়৷ কাছে আসিম্াছ, আমি ষে ধরিতে চাই না। ম্বহস্তে কতবার 

উৎসবক্ষেত্র স্ন্দররূপে সাজাইয়াছ, পাছে সন্তান্গণ, উৎসবক্ষেত্রে কোন 

রমণীয়তা নাই, এই বলিয়। চলিয়! যায়, এই জন্য মধুর সঙ্গীতের ছারা 
কতবার তাহাদের আকর্ষণ করিয়াছ। মঞ্তানগুলিকে বীচাইবার জন্ত 
কত চেষ্টা কর, উৎসবে ডাকিয়া আপিয়া কত ন্বর্গের সামগ্রী দান কর, 

কিন্তু দেখ, পিতঃ, যতই তুমি তাহাদিগকে আকর্ষণ কর, ততই তাহারা 
তোমা হইতে পলায়ন করে । পিতঃ, একবার ভাল করিয়া ধর । আর 

কাহাকেও পলায়ন করিতে দিও না। পিত:, কতবার তুমি আমা" 
দিগকে স্বর্গের সুধা দিলে, কিন্তু আমর] সেই অমৃত ছুডিয়! ফেলিয়া 

দিলাম , তুমি দেখিয়! অবাক্ হইয়া রহিলে। তোমার এই হতভাগা 
জীব সকল কত উৎসব ভোগ করিল , কিন্ক তবুও ইহার! নৃতন বক্তৃতা 
শুনিতে চায়, নুতন পিতা অন্বেষণ করে। পিতঃ, তুমি মণে মনে কি 

ভাবিতেছ, তুমি কি বলিতেছ না, “এই নিরাশ্রয় সন্তানগুলিকে জন্মহূঃখী 
দেখিয়া ব্রক্মমন্দির করিয়! দিলাম, এত যত্ব করিলাম, এত স্মেই করিলাম, 

তবু ইহার! আমাকে অবিশ্বাস করে।” আমাদেরও লজ্জা নাই, 

তোমারও অসহিষুুতা নাই । যদ্দি একটা ছুঃখী ছেলেকেও ঘরে আনিয়া 

শান্তি দিতে পারি__এই ভাবিয় তুমি ব্রদ্ম-উৎসব কর, কত চেষ্টা 
কর। কিন্তু, পিতঃ, যদি পঞ্চাশটী উত্নব দেখিয়াও আমাদের কিছ 
না! হয়, গং যে বরিবে, ইহারা বড় কপট, নতুবা! এত উৎসব করিয়াও 

কেন ইহারা ভাল হয় না। জগদীশ, দেখা দাও, বলে দাও যে, 

রবিবারে আমাদের কিছু উপকার হইবেই হইবে। কবে রবিবার 

আলিবে, কবে প্রাণভরে পিতাকে ডাকিব, কবে নয়ন ভরিয়া পিতাকে 

প্রেখিব, কবে পিতার শুভ দর্শন পাইব, ইহা বঙ্গিতে বণিতে থেন 
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আশা-পুর্ণধদয়ে ঘরে যাই, এবং সেই দিনে আমিয়া আশা পূর্ণ 
করিব। 

শান্তি: শাস্তিঃ শাস্টতিঃ। 

নামরূপ মহৌষধ 

( ভারতবর্ধীয় ব্রহ্মমন্দির, রবিবার, ৩*শে আশ্বিন, ১৭৯৩ শক , 
১৫ই অক্টোবর, ১৮৭১ খু: ) 

জগদীশ । তোমার দুঃখিনী বঙ্গবাসিনী কন্তাদ্িগকে রক্ষা কর এবং 

বঙ্গবাসী ছুঃখী পুত্রিগকে উদ্ধার কর। সেই দিন কবে হইবে-__-যখন 
যে ঘরে যাইব, তোমার নামকীর্তন শুনিব, যে পথে চলিব, নগর- 

কীর্তন দেখিব , থে নর নারীর কাছে যাইয়! বসিব, হৃদয় পবিত্র হইবে । 
ভগদীশ। এখনও আমাদের জীবনে ভয়ানক কলঙ্ক রহিয়াছে, এখনও 
ইন্ছ্িয় দমন করিতে পারি না, কিন্ত যখন পাপগুলি দংশন করে, তখন 

তোমার নিকট ওউধধ খুঁজিতে শিখিয়াছি , কিন্তু পাচ হাঞ্জার লোক কি 

এখনও তোমাকে না জানিয়া অধশ্মের পথে প্রাণ হারাইবে? দীননাথ 

নাম কি তাহাদের কর্ণে প্রবেশ করিবে না? না, জগদীশ, তাহাদিগকে 

এক বিন্দু স্থধা পান করাও । চল যাই তাহাদের নিকট । যদি তাহার! 

জানিতেন যে, তুমি ছ্ঃখীকে সখ শান্তি দিতে পার, বড় সুধা তোমার 

নামে, অনেক শাস্তি তোমার সহবাসে, তবে দৌড়িয়া তাহারা তোমার 

কাছে আসিতেন, তুমিও তাহাদিগকে ক্রোভে লইয়া কত আহলাদ 
প্রকাশ করিতে । পিতঃ, যাও, একবার তাঁহাদের নিকট তোমার দধ্মা 

শ্রচার করু। 

শাস্তি; শাস্তিঃ শাস্তিঃ। 
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রক্ষিণীশক্তির উপর নির্ভর %* 

( ভারতাশ্রম, বর্ষশেষ ) 

অনন্ত পরমেশ্বর, শ্বর্গ ও মর্তঙ্থ পরিবারগণের এক মাত্র পিতা, 

আমর! আমাদের সায়ংকালীন উপাসনার্থ তোমার পবিত্র বেদীসি- 

ধানে সমুপস্থিত হইয়া, তোমার প্রদ্ত গৃহ এবং তোমার অগনা করুণা" 
রাশির জন্ত ভোমাকে ধন্যবাদ প্রদান করি। তুমি নিঙ্জনকে সঙ্জন 
কর এবং তোমারই প্রেম মানবজাতির অকপট অন্ুরাগাদি উদ্দীপ্ত 

করে। পরিবারবর্গের পরস্পরের পবিত্র সম্বন্ধ তোমারই নিয়মিত। 

স্বামী, স্ত্রী, পিতা।, পুত্র, ভ্রাতা, ভগিনী, এ নকল নিবন্ধন তোমারই, এবং 

তখনই ইহার! যথার্থরূপে পবিত্র বিশ্তদ্ধ এবং সমাবস্থ হয়, ধখন তোমার 

কৃপায় ইহার! পবিত্রীকৃত হয়। প্রভো, তুমি আমাদিগের সমস্ত মান- 
সিক চিন্তা, অন্থরাগ এবং অভিপ্রায় তোমাতে নিয়োগ করিতে 

আমাদিগকে সমর্থ কর, এবং আমার্দিগের জীবনের সমুদয় কাধ্য তোমার 

দ্বর্গরাজ্যের অস্থরূপ হয়, এরূপ বিধান কর। 

দ্র এবং মহৎ কর্ব্-দাখনে, তোমা হইতে বল ও আলোক লাভ 

করিবার জন্ত ঘে তোমার দয়া প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতে হয়, তাহা 

আমাদিগকে শিক্ষা দাও, তাহ! হইলে আনাদের নমগ্র আজীবন তোমার 

সত্য কর্তৃক অস্থশাসিত এবং আমাদের মন প্রাণ তোমার গ্রীতিতে 

সন্জিবেশিত থাকিতে পারিবে । ন্ব্গায় বিশ্বাস-বগে আমাদের নিজের 
শা লিপ 

৬ এই প্রার্থনায় তারিখ ও স্থানের উল্লেখ নাই। “তোমার প্রত গৃহ” “আগামী 

বর্ষ" প্রভৃতি অংশ পাঠ করিয়! মনে হয়, ইহ! বর্যশেষে ত।রতা শ্রমের প্রার্থন1। (শে 

চৈত্র, ১৭৯৩ পক-্-১১ই এপ্রিল, 2৮৭২ খু, বর্ষশেষে সায়ংকালে ভারতাশ্ুমে বে 

উপদেশ হয়, এই প্রার্থনাটা তাহার অনুরূপ মনে হয় । ) 
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স্বভাবকে নিয়মিত করিস্া, আমাদের সন্তান দস্ভতিকে নিয্বমিত করিতে 

যেন চেষ্টা পাই , তাহা হইলে আমর! তাহাদিগের বিপথগামী ম্বাভা- 
বিক ভাব সকলকে, তোমার অঙ্থপম রুপা-শক্তি কর্তৃক পরিচালিত 
হইবার উপযোগী করিতে লক্ষম হইব | আমাদিগের পরিবারের মধ্যে 

আধ্যান্মিক জীবনের উৎস উৎসারিত কর যে, আমরা সকলেই তাহার 
জীবস্ত জল পান দ্বারা, প্রতিদিন নব জীবন ধারণ করিতে পারি। 

আমরা যংকালীন গৃহে অবস্থান, করি, তখন যেন আমাদের অন্্রাগ- 

জনিত আনন্দ, উৎসাহ ও বল ধর্্ম-সাধনের জন্ত হয়, এবং মেই দিন যেন 

আমাদিগের নিকট ঘোর অন্ধকারপূর্ণ প্রতীত হয়, যে দিন তোমার 

পবিভ্রতঘ আলোক এবং প্রেমভাব আমাদিগের আত্মাতে প্রবেশ 

করিতে দিতে প্রতিবন্ধক হইয়া পড়ে। 

পিতঃ, যে সকল দিন অতীত হৃইয়! গিয়াছে, তত্তদ্দিনের বিষয় 
সমীচীনভাবে আলোচনা করিতে আমাদের সহায় হও। অতীত বর্ষ 

সমূহ হইতে আমরা যেন স্ৃখাবহ জান নঞ্চয় করিতে পারি এবং যে 

সকল বন্ধুবান্ধব আমাদের হইতে বিষুক্ত হইয়াছেন, তাহাদিগকে অচরাগ 

ও বিশ্বশ্ুতাসহকারে ম্মরণ রাখিতে সক্ষম হই। ভূতকালের ক্ষয় ও 

পরিবর্তন অঙ্ছভব করিয়া, ষেন আমরা তাহ! হইতে আগামী বর্ষে আশা 

ও বিশ্বস্ততা-বর্ধনে নৃতন গন্থ! প্রাপ্ত হই। 
যে সকল বন্ধুবান্ধব আমাদের হইতে দূরে অবস্থান করিতেছেন, 

তাহাদিগের জন্ত প্রার্থনা করি, এবং তোমাকে এই জন্ত ধন্যবাদ দি 

যে, ধাহারা ভোমার মত্োতে প্রীতি নিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহারা 
যেখানেই অবস্থান করুন ন! কেন--সকলে এক আধ্যাত্মিক পরিবার- 

বন্ধ হইয়। অবস্থান করিতেছেন। নাথ, আমাদিগকে ভাদৃশ পরিবার 

সহ পবিভ্র নিকটতর সম্বন্ধ নিবন্ধ করিতে সক্ষম কর। তোমার 



৩৬ প্রার্থন! 

এতাদৃশ কপা হউক যে, আমাদের এই পািব গৃহই স্বর্গীয় গৃহ হয়। 
আমরা একমাত্র তোমারই রক্ষিণী শক্তির উপর নির্ভর করিতেছি 

এবং তোমারই নামের পতাকা উত্তোলন করিয়াছি। আমর! 
এইক্ষণ এই বলিয়া যেন আনন্দিত হই যে, তুমি আমাদিগকে গ্রতি- 

নিয়ত সহায়ত! প্রেরণ করিতেছ এবং তোমারই বলে বলীয়ান্ হইয়! 
সমুদয় প্রলোভন অতিক্রম করিতে সক্ষম হইব। আমাদের এই 
সন্ধ্যাকালীন উপাসন! তুমি স্বয়ং শ্রবণ*করিতেছ, ইহার একটী কথাও 
ব্যর্থ হইবার নহে, এই আমাদেরধুদৃচতর বিশ্বাস হউক। নস্তকাল 

তোমারই নাম, নাথ, সমগ্র জগতে পরিকী্তিত হইবে। 

শাস্তি: শান্তিঃ শাস্তিঃ। 

সহবালরূপ বসন £ 

( কলুটোল! ) 

হে ঈশ্বর, একখানি আলোক দাও, য| সমস্ত দিন সঙ্গে থাকিবে। 

হে ঈশ্বব, একখানি খুব ভাল সাদা বিছানার চাদর দাও, একখানি 

খুব ভাল সাদ! কাপড দাঁও, একখানি খুব ভাল সাদা সাবান দাও , 

একটু খুব ভাল "সাদা! জল দাও, যাহাতে অঙ্গ পরিষ্কার করিব, একটা 

থুব ভাল সাদ! বন্ধু দাও, যার সঙ্গে সমস্ত দিন থাকিব। তোমার এই 
মধুর সহবাস হইতে ফিরিয়া গিয়া, কি সংসারে এই চ্যাংডা ছোড়াদের 

* এই প্রার্থনায় কোন তারিখ ছিল ন1। এই প্রার্থনায় ১৩নং মৃজাপুর ্রাটে 

ভারতাশ্রমের কথ। আছে। ১৮৭২ খ্বঃ, "এপ্রিলের প্রথম ভাগে কাকুড়গাছি হইতে 
১ওনং মৃজাপুর স্্রটে ভারতাশ্রম উঠিয়। আসে । হৃতরাং প্রার্থনাটা ১৮৭২ খুঃ, এপ্রিলের 

কোন তারিখের বা তাহার পরের কোন তারিখের হইবে। 



মহবাসরূপ বসন ত৭ 

সঙ্গে সময় কাটাইতে আর রুচি হয়? এই ছুই ঘণ্টা তোমাকে ছাড়িয়া 
কার সঙ্গে বাইস ঘণ্টা কাল কাটাইব? তুমি এই সকল কথা শুনিয়! 
মরকারকে বলিয়া দিলে, এই গরিব ভক্ত য! চাহে, ইহাকে তাই দাও । 
আমি সাদা কাপড, সাদা চাদর, ভাল জল সব পাইলাম। এই ছুই 
ঘণ্টা কালের মধুর সহবাসের পরে ভাবি, কতবার ভাবি, এখান হইতে 
আর উঠিয়া যাইব না। এখান হইতে উঠিয়া কোথায় যাইব, কার 
কাছে যাইব? কিন্তু যাই উঠিয়া যাই, অতি অল্প কাল পরেই সংসার 
আমার ভাল চাদর কাড়িয়া লয়। আমার যে ময়লা ছুর্গন্ধ কাপড আগে 
ছিল, তাই পরে রহিল। গরিবের ছেলে, কত বছর কেঁদে কেঁদে হুর্গা- 

পূজার সময় একখানি ভাল চাদ্দর পান, পাইয়া কত স্থথী হইল, কিন্ত 

ছুদিন পরে দে তাহা হারাইল। তার যে ছুর্দশা, সেই দুর্দশা । হে 
ঈশ্বর, এই মধুর সহবাসে তোমার সন্তান যে চাদর লাভ করে, ছু ঘণ্টা 
পরে সে তাহা এক পয়সার জন্য বিক্রয় করিয়া, গাজা গুলি খায়। আর 

কত দৌবাত্ম্য করে। হে পিতঃ, হে প্রভো, মার মার, খুব মার, এমন 
অত্যাচারীকে খুব কষ্ট দাও। এই ভাইয়েরা বলেন, সকালের উপাসন। 
বড় মিষ্ট হয়| মিষ্ট হয় ত মুখ হইতে তাহা ফেলিয়া দাও কেন? ভক্ত 
খুব মধুর সহবাস করিল। এখান হইতে যখন উঠিয়া যায়, ষেন তার 
সঙ্গে রাস্তার ছুই ধার দিয়! আগুনের হক্কা চলিতেছে । তাঁরা যাই 

১৩নং বাটীতে (১৩নং মৃজ্াপুর স্ত্রী, ভারতাশ্রম ) গেল, ছুই ঘণ্টার 

মধ্যে সব শীতল বরফের জল হইয়া গেল। এ সব বিটুলিমির কথ]। 

তোমার সঙ্গে থাকিবার ইচ্ছা নাই, এই ঠিক কথা। যার তোমার 

সঙ্গে থাকিবার ইচ্ছ। নাই, তুমি তার কাছে থাকিবে কেন? হে ঈশ্বর, 
এমন কি কিছু করিতে পার না, যাতে এই কম জন লোক চিরস্থায্নিক্ষপে 

তোমার সঙ্গে থাকে? একটা উজ্জল আলো হইয়া প্রতিজনের চক্ষের 



৩৮ প্রার্থনা 

ভিতরে বাস করিবে। যাই ভাইয়ের চক্ষের তারার দিকে ভাকাইব, 
অমনই দেেখিব, ্ব্গ-রাজ্যের জ্যোতি ও শোভ।1 একখানি শুদ্ধ উজ্জল 
বন্ধ হইয়া এমনই করিয়া শরীর মনকে ঢাকিয়া থাকিবে যে, ঠিক ষেন 
ঘেরাটোপ , বাহিরের কোন শক্রর সাধ্য নাট যে, অঙ্গ স্পর্শ করে, 
পোকা মাকড় সব বাহিরে বেড়াতে লাগিল, আমি ভিতরে নির্ভয়ে 
নিশ্চিন্ত রহিলাম। এই কয়জনের কি তাহা! হয় না? যে সকল কারণের 
অন্ত ইহা হয় না, তাহা একেবারে বিনাশ কর। এই মধুর সহবাস 
যাহাতে সমন্ত দিন ভোগ করিতে পাবি, ভাহাই কর, এই তোমার 

নিকট প্রার্থনা। 

শাস্তিঃ শান্তি: শান্তি। 

প্রেমরাজ্য 

( ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, মঙ্গলবার, হর স্্োষ্ঠ,ঠ ১৭৯৪ শক , 

১৪ই মে, ১৮৭২ খৃঃ) 

হে দয়াময় দীনবন্ধু পরমেশ্বর, এ স্থানে আনিয়া! আবার কি দেখা ই- 
তেছ? আজ্গ কেন চারিদিকে ভক্তির হিল্লোল, পুণ্যের হিক্লোল 
উঠিতেছে? ভাই ভগিনীদের ঘদয়ে আজ বিশেষন্ধপে তোমার পুণ্য 
তেজ বিকীণ হইতেছে । আবার সেই পুরাতন ভাই ভগিনীদিগের 

সঙ্গে বসিয়া আজ তোমাকে ডাকিতেছি। শুভদিন দেখিয়া আজ কি 

যথার্থই তুমি আমাদের সঙ্গে আগিয়! বসিলে? যদি, পিতঃ, আসিয়! 
থাক, তবে আছ আমাদের একটী বিশেষ উপায় করিয়া যাও। তৃমি 

জান, আমর তেমন সম্ভান নই যে, সহজ্গে তোষার চরণে আশ্রয় গ্রহণ 

করিব, তাই আজ ভিক্ষা করিতেছি, তোমার স্বগরাজোর যে নিগৃঢ 



প্রেমরাজ্য ৩৯ 

কৌশল আছে, তাহার দ্বার গোপনে আমািগকে প্রস্তত কর, পরে 

যে দিন স্থযোগ দেখিবে, সে দিন তোমার কোমল গদয় হইতে ন্বর্গের 

প্রেমশৃঙ্খল বাহির করিয়া, অনন্তকালের জন্য আমাদিগকে বাধিয়। 

ফেলিও। পিতঃ, আজ হৃদয়ে আনন্দ ধরিতেছে না! কত লোক 

ভয় দেখাইয়াছিলেন, আর আমাদের মধ্যে মিলন হইবে না, আর এক- 

প্রাণ হইয়া, একমন হইয়া, আমরা তোমাকে ডাকিতে পারিব না, 

এই ভয়ে ভীত হইয়া কত ভাই ভগিনী নিরাশ হুইয়া চলিয়া গিয়া- 

ছিলেন। কিন্তু, পিতঃ, আঙ্জ তুমি কি দেখাইতেছ, আমার সকল আশা 

যে আজ তুমি পূর্ণ করিলে । এতগুলি ভাই ভগিনীকে লইয়া, তোমার 
পুজা অর্চনা করিতেছি, ইহা অপেক্ষা এ জগতে আর অধিক কি স্থুখ 

আছে? স্ব্গধাম কোথায়? শান্তিনিকেতন আর কোথায়? তুমি যে 

বলিয়াছ, ইহাদের মধ্যেই তোমার প্রেমরাজা। পিতঃ, তুমি যদি 
আমার্দিগকে প্রাণের সহিত ভাল না বাস, তবে কেন নিরাশ্রয় অনাথ 

দেখিয়া, আমাদিগকে নানা স্থাণ হইতে আনিয়া একত্র করিলে ? কেন 

এই ভারত আশ্রম নিশ্মাণ করিলে? ধন্ত তুমি, পিতঃ। আমার মত 

নরাধমকে তুমি এই ভাই ভগিনীদের সেবায় নিযুক্ত করিলে। হে 
দয়াল প্রতো, এখন' এই আশীর্বাদ কর, আমি যেন চিরকাল ইহাদের 
পদনেবা করিতে পারি। তুমি বলিতেছ, ইহাদের সেবাতেই আমার 
পরিত্রাণ । পিভঃ, এই যে গাই ভগিনী সকল বসিয়৷ তোমার প্রতীক্ষা 

করিতেছেন, ইহার! যদি আমাকে পরিজ্বাণ করিতে না পারেন, তবে 
আমার আর ব্রা্গধর্ের প্রয়োদ্দন নাই । কি ছোট ভাই, কি বড ভাই, 

কি ছোট ভ্রী, কি বড ভগ্মী, প্রত্যেকেই যি আমাকে তোমার চরণ- 

তলে লইয়া! যাইতে না পারেন, তবে আর তোমার স্বর্গের ধন্মে আমার 

কি হইল? বিশেষতঃ যে ভাইগুলির সঙ্গে দশ বার বৎসর একত্র 



৪৯ প্রার্থনা! 

তোমার সাধন করিলাম, বাহাদের মুখ দেখিয়া সমস্ত ভারতবর্ষ পরিআণ 
পাইবে, তাহাদের মধ্যে যদি এখনও অযিল থাকে, তবে যে আর দুঃখ 
রাখিবার স্থান নাই । পিতঃ, শীন্্র তুমি আমাদের মধ্যে আবার সেই 

পুরাতন ভ্তিোত প্রবাহিত কর। যদি কলুপা করিয়া এই মহানগরীতে 

আনিয়া আমার্দিগকে সন্মিজিত করিলে, তবে এবার হইতে এমন করিয়া 

আমাদিগকে বাধ, আর যেন কেহই পরম্পরকে ছাড়িয়। যাইতে না 

পারি । দীনবদ্ধো॥ তুমি ও কাহাকেও পরিত্যাগ করিবে না, তবে কেন 
আমরা পরম্পর বিরোধ করিয়া মরি। অন্তর্ধামী, তুমি জানিতেছ, 

এখনও আমাদের মধ্যে কত পাপ রহিয়াছে। কাম, ক্রোধ, হিংসা, 

লোভ তোমার নিশ্মিত ভারত আশ্রমের কত অকুশল, কত বিশ্ব 

জন্মাইতেছে, ভাহা তুমি দ্েখিতেছ। ক্কুপা করিয়া তুমি এ সকল রিপু 
বিনাশ করিয়া, আমাদিগকে তোমার উপযুক্ত সন্তান করিয়া লণ্। 
দয়াময়, তোমার কৃপায় নকলই সম্ভব হুয়। দয! করিয়া এই আশ্রমে 

চিরকাল তুমি শান্তি, কুশল এবং পবিভ্রত! বিস্তার কর। 
শাস্তি: শাস্তিঃ শ্াস্তিঃ। 

প্রকৃত প্রার্থনা! 

( ভারভাশ্রম, সাম্ংকাল, মঙ্গলবার, ২রা চ্ঘ্যষ্ট ১৭৯৪ শক, 
১৪ই মে, ১৮৭২ খৃঃ) 

হে প্রেমসিন্ধু পরমেশ্বর, তোমার নিকট প্রাথন! করা থে বড় কঠিন। 
অন্তরের প্রকৃত ব্যাকুলত! না হইলে যে তোমার নিকট কোন ভিক্ষাই 
করা যাঁয়না। প্রার্থনার মুল্য এখনও আমর! বুঝিতে পারিলাম না। 
যে প্রার্থনারূপ অমূল্য রত্ব দ্বারা দীন ও দরিপ্রেরা জীবনের সমুদয় সম্ধল 



নিদিষ্ট কাধ্যভার গ্রহণ ৪১ 

ক্রয় করিবে, কৃপা করিয়া তুমি সেই প্রার্থনারপ অমূল্য ধনে আমাদিগকে 
ধনী করিয়াছ, কিন্তু দেখ, পিতঃ, এখনও আমরা সেই ধনের মধ্যাদা 

বুঝিতে পারিলাম না। যখন জ্গ্ল বস্ত্র থাকে না, তখন প্রার্থন। দ্বারা 

তোমার সন্তান তাহা লাভ করেন, যখন হুদয় প্প্রম-পবিত্রতা-শৃন্ত হয়, 
তখন প্রার্থন। দ্বারা তোমার প্রার্থী পুত্র তোমা হইতে প্রেম পুণা ক্রয় 

করেন । এই প্রার্থনা দ্বারা তোমার ভক্ত সকল তোমার হ্বর্গরাঁজা এবং 

তোমাকে ক্রয় করেন। যেধনের দ্বারা তৃমি বশীভূত হও, তাহা যে, 

পিতঃ, সামান্ত ধন নহে। পিতঃ, যাহাতে আমরা এই ধনের গৌরব 

বুঝিতে পারি, তুমি আমাদের অন্তরে এমন ক্ষমতা বিধান কর। 

কতকগুলি কথ! বলিজেও তোমার প্রার্থনা হয় না, কিন্তু ঠিক যে ভাবে 

প্রাথন। করিলে তোমাকে পাওয়া যায়, এবং তোমার প্রেম পবিত্তত। 

অস্তরে সঞ্চারিত হয়, আমাদিগকে সেই প্রকৃত প্রাথনা শিক্ষা! দাও। 

শাস্তিঃ শাস্তি: শাস্তিঃ। 

নির্দিষ্ট কাধ্য্ার গ্রহণ 

( ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, বুধবার, ওরা দ্থাষ্ঠ, ১৭৯৪ শক, 

১৫৯ মে, ১৮৭৯ খুঃ) 

হে দীনবন্ধো, দীননাথ, প্রেমসিংহাসনে বসিয়া তুমি আমাদের 

ন্যায় দীন ছুঃখীদিগের প্রার্থনা শুনিতেছ। পিতঃ, এই বিশেষ সমক্ষে 

এইট আশীর্বাদ কর, যেন আমাদের বিশ্বাদ ভক্তি প্রগাঢচ হয়। 

এই সময়ে যদি আমাদের গুতা দূর না হয়, তবে যে তোমার প্রিয়তম 
ব্রাঙ্মদমাদ্ধের ভয়ানক ছর্গতি হইবে | দেখ, চারিদিকে তোমার সম্ভান- 

দিগের ভয়ানক ভরবন্থা, তথাপি কেন আমাদের মনে তোমার ধর প্রচার 
১ 



৪২ প্রার্থনা 

করিবার ইচ্ছ। হয় না? ভাই ভগিনীদের হাহাকার কেন আমাদের 

সবদয়কে বাথিত করে না? এই নমন্জে কৃপ। করিয় তুমি আমাদের হৃদয় 

কোমল করিয়! দাও। আমরা ষে কয়েক জন একত্র বাগ করিতেছি, 

অস্ত: আমাদের মধ্যেও বদি সন্ভাব ও শাস্তি সংস্থাপিত হয়, জগতের 

আশা হইবে । ভাই ভগিনীদের দুঃখ দুর করিবার জন্য কতবার তুমি 
আদেশ করিলে , কিন্ত দেখ, আমর] কেমন অবাধ্য । আমাদের শিখি- 

লতা, আলদ্য এবং কঠোর হৃদয় তোমার রাজ্যে অপ্রেম অশান্তি বিস্তার 
করিতেছে। তুমি যে কাধ্যের ভাব অর্পণ কর, আমরা সে কাধ্য করি 
না, নিঙ্ষের বুদ্ধিবলে চলিতে চাই | এইবপে, প্রভো, সর্বদাই তোমার 

আদেশ অযান্য করিয়া তোমাকে অপমান করিতেছি। প্রাণপণে যদি 

তোমার বিশেষ বিশেষ আজ্ঞা পালন করিতাম, তবে কি আর আমাদের 

এইবপ অস্থির এবং সশস্কিত ভাব থাকিত ? পিতঃ, আর আমাদের 

নিজ্জের বুদ্ধিতে ৯লিতে দিও না। কেন আমরা এইকপ অকৃতজ্ হই- 

লাম? দিন দিন তোমার অন্ন খাইতেছি, তোমার বস্ত্র পরিখান কবি- 

তেছি, অথচ তোমার কথা শুনি না। কেন আমাদের এরূপ বিকৃত ভাব 

হইল? তোমার কাধ্য না করিয়া কিরূপে দিন দিন কতকগুলো ভাত 

খাই। তাই বলিহেছি, প্রসন্ধ হইয়া প্রতোক ভাই ভগিনীকে এক 

একটী বিশেষ কাধাভার মর্পণ কর, তোমার বিশেষ আজ্ঞা শুনিয়। 

নিদ্দিষ্ট জীবন সাধন না কবিলে যে পরিস্রাণ নাই | ধাহাদিগেব লইয়া 

একটী পবিত্র প্রেম-পরিবার গঠন করিত্যেছ, তাহাদের প্রত্যেককে 

জীবনের বিশেষ বিশেদ কাধ্য চিনিয়া লঈতে সমর্থ কর। নতৃব1 ষে 

কোন মতেই তাহার! তোমাব পরিবারে শাস্তি কুশল বিস্তার করিতে 

পারিবেন না। অবাধা, অলস এবং অরুতজ্ হুইয়া যে কেহই তোমার 

পরিবারে শাস্তি উপভোগ করিতে পারে না। অনেক আশ! করিয়া 
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ভাই ভগিনী নকল তোমার আশ্রমে আসিয়াছেন, দয়! করিয়া প্রত্যেককে 

তুমি তোমার দাসজ্ে ও দাপীত্ে নিযুক্ত কব। প্রভো, তোমার দুর্বল 
সূতা সকল তোমাৰ মাদেশ প্রতীক্ষা করিয়! রহিয়াছে । তুমি প্রত্যেকের 

সঙ্গে কথ বল, প্রভোকেব জীবনেব এক একটা বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া 

দ্াও। তোমার সম্তান সকল, দেখ, বহুদিন পাপের দাপত্ব কবিয়া মলিন 

বিবর্ণ হইয়াছে। দনাল পিতঃ, কেমন করির! তুমি তাহাদের ছুঃখ 

দেখিয়। নিশ্চিন্ত থাকিবে । এখন তোমার কার্ধাভার দিয়! প্রতোকের 

ভরীন্ন পধিত্র কর। 

শাস্তি শান্ছিং শাস্টিঃ। 

পা 

আদিষ্ট কার্য করিয়! শাস্তি 

। ভারতাশ্রম, সায়ংকাল, বুধবার, শুরা! জ্যোষ্ঠ, ১৭৯৪ শক , 

১৫ মে, ১৮৭২ থৃঃ) 

হে দয়াময় প্রেমপিন্ধু পরমেশ্বর, সমস্ত দিন তোমার কাধ্য করিলে 

তোমার পরিবাবে কেমন মঙ্গল বিস্তার হয়। প্রত্যেকেই যর্দি আমরা 

দিন দিন তোমার এক একটা নিদ্দিষ্ট কাধ্য করি, তবে যে আমাদের 

অন্তরে অশাস্তি থাকিতে পারে ন1, কিন্ত দেখ, প্রভো, আমরা সমস্ত দিন 

খাটিয়া মরি, অথচ তোমার সেবা করিয়! ভক্তের! যে শান্তি সথধা পান 

কবেন, তাহ হইতে আমরা বঞ্চিত। সকলে মিনিয়া তোমার কার্ধা- 
ক্ষেত্রে ্সীবনের এক একটা বিশেষ ব্রত পালন করিব, এই উদ্দেশে তুমি 

আমাদিগকে একত্র করিলে , কিন্ত দেখ, আমরা সকলেই তোমার তৃত্য 

বলিয়া পরিচয় দ্বি, কিন্ত আমাদের মধ্য কত অপ্রেম, কত অমিল রহি- 

যাছে। সকলেই তোমার কাধ্য করিতেছি, কিন্ধু আমাদের পরস্পরের 



৪৪ প্রার্থনা 

ভাব দেখিয়া কে বলিতে পারে যে, আমর। এক প্রভূর সেবক? আমর! 

নিজের নিছে বুদ্ধি অন্থমারে কাধ্য করিয়াই এই দুর্বব্পাঁকে পড়িয়াছি, 

সকলে মিলি! যদি তোমার মাদেশ শুনিয়৷ কাধ্য করিতাম, তবে কি 
আর আমাদের এই দুর্দশ। হইত তাই, প্রভে বিনীতভ্াবে প্রার্থনা 
করিতেছি, আমাদের নিজের বৃদ্ধির অহঙ্কার তুমি চূর্ণ কর। তোমার 
সেবা করিবার জন্ত আমরা এই আশ্রমে বাস করিতেছি । একত্র 

বলিয়া তোমার পৃঙ্গ! অচ্চনা করিব, এবং পরম্পরের প্রতি বিনয় সন্তাব 
ও শ্রদ্ধাপূর্ণ হজ়্া একটী পবিত্র পরিবার হইব, এই আমাদের লক্ষা। 
পিতঃ, তুযি দয়।৷ করিয়া 'আমাদের একত্র করিয়াছ, বানা পূর্ণ কর । 

অনেক উপায় অবলম্বন করিয়া ছুঃখীদিগকে আনিয়া একত্র করিয়াছ, 
এখন এই বিধান কর, আমদের মধো যেন আর অশান্তি বিরোধ ন। 

থাকে। নির্ব্িবাদে যেন প্রতিদিন তোগার 'আজ্ঞাধীন এবং অনুগত 

ঘাস দালী হইয়া, জীবনের এক একটা বিশেষ কাধ্য সাধন করিতে পারি। 

তাহা হইলে যে, পিতঃ, আমাদের কোন ছুঃখ থাকিবে না। মৃত্যুর 

লময় খন দেখিভে পাইব, যত দিন এই সংসারে বাচিয়া ছিলাম, 
তোমারই আদিষ্ট কাধ করিয়াছি, তখন হৃদয়ে কত আনন্দ হুইবে। 

যদ্দি এই জীবনে ভোমার প্রদ্দশিত কর্তব্য সাধন করিতে পারি, তবে 

নেই অস্তিমকালে, দয়াময় প্রভো, আমার বিবেক-কর্ণে তুমি কত সুধাময় 

কথ! বলিবে। তোমার গুণ গান করিতে করিতে তখন প্রফুল্লহদয়ে 

তোমার সঙ্গে পরলোকে চলিয়া যাইব। প্রভো, নানা স্থান হইতে 

তোমার দান দাসীদিগকে আনিয়া! একত্র রাখিয়াছ, এখন প্রসন্ন হুইয়া 

এই আনীর্ববাদ কর, যেন আমার্দের অবশিষ্ট জীবন তোমার উপালনাতে 

এবং তোমার সেবায় নিযুক্ত হইয়া পবিজ হয়। 

শাস্তি: শাস্তি: শ্াস্তিঃ। 



সরলতা এবং গাভীর্ধা ৪৫ 

সরলত! এবং গাস্তীর্য্য 

€ ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, বৃহস্পতিবার, ৪ঠ| জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯৪ শক, 
১৬ই যে, ১৮৭২ খু) 

হে দীনবন্ধু প্রেমের আধার, সমক্ষে তুমি রহিয়াছ, ইহাতে আর 

কোন সন্দেহ নাই। আশ্রমের ভাই ভগিনীদের প্রার্থনা শুনিবার জন্য 

এই আশ্রন-মন্দিরে আপিয়াছ, ইহাতে আর কোন সংশয় নাই। পিতঃ, 

আজ তোমার নিকট এই একটা বিশেষ প্রার্থনা করিতেছি, আমাদের 

এই প্রীর্থনাটা পূর্ণ কর। বালকেব বালা বাবহার, এবং অধিক বয়স্কের 

জ্ঞান ও গান্ভীর্ধ্য এই ছুই ভাব সম্মিলিত করিয়া, যাহাতে আমরা তোমার 

দেবা করিতে পারি, এই আশীর্বাদ কর। আমাদের দুর্দশ| দেখ 

বালকের সরলতা ব্রাখিতে গিয়া! আমরা প্রাপ্তবয়স্কের গাস্তীধ্্য রক্ষ! 

করিতে পারি না। আবার গান্ভীধ্য রক্ষ/ করিতে গিয়া আমাদের সেই 
কোমল বালাভাব চলিয়! যায় | এই সঙ্কট হইতে আমাদিগকে উদ্ধার 

কর। অধিক বয়নের অহঙ্কার আমাদের সর্বনাশ করিল। এখন আর 

আমরা বালকের মত কাহারও উপর নির্ভর করিতে চাই না, কিন্তু 

স্বাধীনভাবে কাধ্য করিতে ইচ্ছা করি, এবং অন্যের উপর আমাদের 

প্রাধান্য স্থাপন করিতে যত্ব করি। এক্জন্য তোমার এক কার্ধ্যক্ষেত্রে 

পরিশ্রম করিগ্নাও আমাদের যধ্যে এইরূপ বিরোধ এবং বিসম্বাদ | বিনীত- 

ভাবে ভাইদের সন্গে সন্তাবে মিলিত হইয়া আর তোমার সেবা করিতে 

রুচি হয় না। নিজের বুদ্ধি এবং নিদের অহঙ্কার চরিতার্থ করিবার 

জন্যই আমরা ব্যন্ত। শিশুর ন্যায় সরপভাবে আর আমর তোমার 

উপর নির্ভর করিতে চাই না। পিতঃ, কেন আমাদের এরূপ অহঙ্কার 

হুইল? পূর্বে ডাই ভগিনীঘ্দিগকে লইয়। কেমন সরলভাবে তোমাকে 



৪৬ প্রার্থন! 

ভাকিতাম। তোমার স্বরূপ বুঝিতাম ন।, কিগ্ত কাঁতরভাবে বালকের 

মত “কোথায় দয়ামর, কোথায় দয়াময়? বলিয়া কাছিতাম। তুমি তখনই 
দৌড়িয়! 'মাসিয়া শিশু সন্তানদিগকে বক্ষে লইঘা! কত আনন; প্রকাশ 

করিতে । এখন মার সেরূপ ভাব হদ্ধু না। ভ/ানর দস্ত এবং বয়সের 

গর্বে স্ফীত হইয়া, এখন আব তখনকাব যত তোমার মুখের দিকে 
তাকাই ন,। হে বিপদ্ভপ্লন পিতঃ। আমাদের এই গর্বিত ভাব তুমি 
চুর্ণ কর। বালকের মর তুমি মামাধিগকে বিনরী এবং নয্রপ্রন্কৃতি 
কর। এখনকার এই অধিনয় ক্ূপা কবিয়া তুমি বিনাশ না করিলে, 

আর আমাদের শিশ্তাব নাই। ক্ষুদ্রতম ভাইও আমাদিগকে উপদেশ 

দিতে পারেন, আমাবিগব দান্তিক নন কোন মতে ভাহা স্বীকার 

করে না। পিতঃ, এই দুর্ব্িনীত হদয়-_ষাহ' তোমাব নিকট প্রণত হয় 

না, বল, কিরূপে ইহ! ভাই ভগিনীদের পদানত হইাব। অহস্কারই বন্- 

মান সময়ে আমাদের বিষম রোগ। তুমি ইষধ বলিয়া দাও। তুমি 

নদি এই মহাবাবি বিনাশ ন। কর, তবে আর ব্রান্মদমাঞ্জের সগতি 

নাই। তোমার নেই শিশু সম্ভানগণ্জ দেখ, মতঙ্কারে দগ্ধ হইন্াছে। 

যাহাদের কোনও সঞ্থল পাই, এখন ৪ যাহাদের মধো সন্ভাব জন্মিল না, 

যাহারা সকলে পাপী, তাহাদের কেন মাবার অহস্কার। তাই, পিতঃ, 

প্রাথনা করিতেছি, আমাদের এই দগ্ধ প্রাণ তুমি শীতল কব। আবার 

ভুমি স্বর্গ হইতে সেই হুন্দর বিনয়, সরলতা এবং কোমল ভাব প্রেরণ 

করিয়া, ভোমার এই দীননীন সম্থানদিগকে অহঙ্কাররূপ ভয়ানক পাপ 

হইতে মুক্ত কর। তোমাব শীতল শাসনে, আমাদের দস্ত হাহাকার 
করুক। 

শান্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ। 



কাজের সময় রিপুর অধীন ৪৭ 

কাজেব সময় রিপুর অদীন 

( ভারতাশ্রন, প্রা তঃকাল, শুক্রবার, ৫€ই চক্যষ্ট, ১৭৯৪ শক, 

১৭ই মে, ১৮৭২ খৃঃ) 

হে দয়াময় দীনহীনের গতি পরমেখর, আবাব আমরা এই প্রাতঃ- 

কালে তোমাৰ দ্বারে আনিরা উপস্থিত হইলাম । তোমার পবিজ্ 

গৃহের ঘ্বাব উদ্ঘাটন কর। আমাদের প্রার্থনা শুন। সম্ত দিন 

যাহাতে আমরা তোমার কাধ্য করিতে পারি, আমাদিগকে এরপ 

ক্ষমতা বিধান কর। আমাদের বর্তমান দুর্দশা তুমি দেখিতেছ, যতক্ষণ 

আমরা তোমার উপাসনা করি, ততক্ষণ আমাদের মন ভাল থাকে, 

কিন্তু উপানন। লমাপ্ত তইতে ন। হইতে আমরা তোমাকে ভুলিয়া যাই, 
এক ঘট। যাইতে শা যাইতে মআামর। আবার নংলারী হইয়া পড়ি । 

খন অহঙ্কার, ক্রোধ, হিংসা, স্বার্থপরতা ইত্যাদি আসিয়া আবার 

আমাদের উপর প্রতুত্ব করে। বল, পিতঃ, এই ছুর্গতি হইতে কিরূপে 

নিস্তার পাইব। উপামনার সময় তোমার হই, আর সমস্ত দিন কাধ্যের 

সময় রিপুর অধীন খাকি, এই দুঃসহ বস্ত্রণা যে আর সঙ্থ হয় না। তাই 

প্রার্থনা করি, উপাণন।ব সময় যখন মণ আর হয়, দেই স্থযোগে তুমি 

এমন কৌপশ করি আানাধেব হুদণ প্রাণ কাড়িয়া লই ও, ঘেন পমন্ত 

দিন তোমারই হইয়া থাকি । তোমাকে আমাদেব মনে থাকে না, 

তাহার এক মাত্র কারণ এই যে, তোমাকে আমর] ভালবাদি না। 

ধাহাকে ভালবাপি, তাহাকে ছাড়িগা কি ্রামর! আর কোথাও থাকিতে 

পারি? তোমাকে কুপিঞ। আমরা সংসারে ভ্রমণ করি, কিঞ্ত, নাথ, তুমি 

আমাদিগকে এত ভালবাস যে, নিমেষে প্রন্তও তুমি আমাদিগকে 
ছাডিদ্বা যাইতে পার না। আমাদের হদয় এবং জীবন তাহার পরিচয় 



৪৮ কগাথন] 

দিতেছে । পলকের জন্য তুমি সঙ্গে না থাকিলে আমরা বাঁচিতে 

পারিতাম না। যদি সম্ভানদিগকে এতই দয়! কর, তবে একেবারে 

আমাদিগকে তোমার চরণতলে বাধিয়া ফেল, এমন করিয়৷ আমা- 

দিগকে মুগ্ধ কর যে, সমশ্ত দিন মানন্দমনে তোষাব কাছে।বসিমা 
থাকিব এবং যখন যাহা বলিবে, প্রচুল্পমনে ভক্তের ন্যায় তাহা সম্পাদন 

করিব। তোমার কাধ্য করি না বলিয়াই আমাদের অন্তরের এইরূপ 

অধোগতি। প্রাতঃকালে গাত্রোখান করিয়। রাত্রিতে নিদ্রা যাইবাগ 
পূর্ব্ব পধ্যস্ত যদি তোমার কাধ্য করি, তবে কি আর আমাদের মন এক্প 

অবসন্ন হইতে পারে? প্রভো, এই ছুংখ আর সঙ্থ করিতে পারি না। 

তোমার কার্য করিবার জন্ত জগতে শ্বানিপাম, এখন দেখি, তোমাকে 

ছাভিয়া রিপুর সেবাতেই ভ্ডীবন বিনষ্ট হইল, এই সময় তৃমি আমাদের 

সদগতি করিয়া দাও । ঘোর বিষয়াসক্ত বাক্তিরাও মধো মধ্যে তোমাকে 

স্মরণ করে , আমর! তোমার পবিত্র ধর্খের অধিক্রারী হইয়া কি কেবল 
উপাসনার সময় তোষার থাকিব, এবং অবশিষ্ট সময় পাপের আোতে 

নিমগ্ন হইয়! ভয়ানক অশান্তি যন্ত্রণা ভোগ করিভে করিতে জীবন অতি- 
বাহিত করিব” না, পিতঃ, তৃমি দয়াময়, আমাদিগকে সমস্ত দিন 
তোমার কার্ধো নিযুক্ত করিয়া, অন্তরে প্রতিদিন শাস্তি পবিত্রতা বর্ষণ 
কর। 

শাস্তি: পাস্থিঃ শাস্ছিঃ? 



প্রেমপরিবার ৪৯ 

সৌন্দর্য্য দেখিয়! মুগ্ধ 

€ ভারতাশ্রম, সায়ংকাল, শুক্রবার, €ই জো, ১৭৯৪ শক, 

১৭ই মে, ১৮৭২ খৃঃ) 

হে প্রেমসিদ্ধু দয়াময় পরমেশ্বর, ভক্তের! এই জন্ত সর্ববদা৷ তোমার 
সঙ্গে বাস করেন যে. তাহারা তোমার লৌন্দ্ধা দেখিয়। মুগ্ধ হইয়াতঠন ) 
আমরা তোমার সহবাস তেমন ভানবাপি না। কারণ, এখন আনর। 

সেইভাবে সৌন্দর্য দেখি নাই । তুমি যে হুখস্বরূপ, ব্রাহ্মগৎ এখনও 

তাহ! জ্জানিল না। 

শাস্তি: পান্তিঃ শাস্তি ৷ 

প্রেমপরিবার 

( ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, শনিবার, ৬ই স্ধা্ট, ১৭৯৪ শক, 

১৮ই মে, ১৮৭২ খৃঃ ) 

হে দয়াময় দীনবন্ধু প্রেমনম়, নানা স্থান হইতে আমাদিগকে আনিয়া 

তুমি এই আশ্রমে স্থান দান করিলে, তাহা। দেখিতেছি, এখন যে জন্ত এই 
আশ্রমে আনিলে, তাহা সিদ্ধ কর। অবশ্টই তোমার কোন গৃঢ মঙ্গল 
অভিপ্রায় আছে। আমর] বড় আশা করিয়। তোমার এই আশ্রমের 

শরণাগত হইয়াছি। প্রভো, যাহাতে আর আমাদের মধ্যে সেই পুরাতন 

জপ্তাল অগ্রেম ন! থাকে, তাহা! কর। ভাই ভগিনীর মধ্যে যাহাতে 

পবিজ্ব প্রেম সংস্থাপন হয়, তাহার উপায় দকল বিধান কর। একটা 

পরিবার হইয়া, যাহাতে তোমাকে ভালরূপে দেখিতে পাই, এবং 

তোমার পুজ্ত কন্তাদিগের প্রতি উপধুক্ু ব্যবহার শিক্ষা করিতে পারি, 

থ 



৫০ প্রার্থনা 

এমন উপায় সকল প্রেরণ কর। যাহাতে আর কোন মতেই পরস্পরকে 
ছাড়িয়া যাইতে ন| পারি, এবং যাহাতে ক্রমশঃ আমাদের পরিবার বৃদ্ধি 

হয়, তাহার জন্য যেন আমরা প্রাণপণ যত্ন করি, আমাদের অস্তরে এই- 

রূপ স্থমতি এবং ক্ষমতা দান কর। যে লকল ূর্বল ভাই ভগিনী 

তোমাকে জানিতে না পারিয়! চলিয়া গিম়্াছেন, এবং চলিয়া! যাইতে 

আরস্ত করিয়াছন, দয়া করিয়া তুমি আবার তাহাদিগকে তোমার 

চরণের ছায়! দান কর। পিতঃ, আমাদের পরিবার এখন বড হুক 

এই ক্ষুত্র পরিবার লইন্গা কিরূপে বাচিব। তৃধি সকলকে ডাকিয়া 

আনিয়। দেখাও যে, তোমার প্রেমরাজা কত বড। আশা হইতেছে, 

অস্তরে উল্লাস হইতেছে যে, শীঘ তুমি আমাদের দুঃখ দুর করিবে । 
শাস্তি: শাস্তি; শাস্তি । 

আশ্রমের দেব! 

( ভারতাশ্রম, সায়ংকাল, শনিবার, ৬ই জা্ঠ, ১৭৯3 এক , 

১৮ই যে, ১৮৭২ খুঃ) 

হে দয়াময় দ্রীনশরণ আশ্রমের দেবতা, রোজ্জ তুমি ছুই বেলা 

আমাদের প্রার্থনা! শুনিতেহ, এত দয়! আমাদের উপর । কৃতজ্ঞতাপাশে 

আমাদিগকে চিরকালের ক্বন্য তোমার চরণতলে বাঁধিয়া! ফেল। 

শাস্তি: শাস্তিঃ শাস্তিঃ। 



বিলব করিও ন! ৫১ 

বিলম্ব কবিও ন৷ 

€ ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, লোষবার, ৮ই জ্যেষ্ঠ, ১৭৯৪ শক , 

২৯শে মে, ১৮৭২ খৃঃ) 

হে দরাময়। কত দিন আর আমরা একপ ছুর্গতভাবে থাকিব? 

আর যে আত্মার এরূপ ভক্তিশৃন্ততা এবং নিরুৎ্সাহ সন হয় না। তুমি 

নিয়ত যে কাজ করিতে বল, আমরা তাহা অস্ত করিতে পারিব না, কল 

করিব, এই বপিয়া তোমাকে প্রবঞ্চনা করি। যখণ তুমি কোন কার্ধয 
করিতে আদেশ কর, তাহার সঙ্গে সঙ্গে যে গম্ভীর ধ্বনিতে এই কথাটীও 

বল, “বিলম্ব করিও না”, তাহ! আমরা গ্রাহন করি না। আমাদের 

কল্যাণ, উন্নতি, পরিত্রাণ, ন্বর্গভোগ »এবং তোমাকে লাভ করা, এ সক্ণ 

গুরুতর বিষয় আর কত কাল ভবিষ্ততের ক্রোডে রাখিয়া নিশ্চিন্ত 

থাকিব? আজই যে তোমাকে লাভ করিতে পারি, এখনি যে তোমার 
সেবা করিয় ধন্ত হইতে পারি, তাহা! আমাদের বিশ্বাসই হয় না। 

অগ্ঠই তুমি যে পাপ ছাডিতে আদেশ কর, আমর! তাহা কাল ( ষে 
কাল কখনই আসে ন1) ছাঁডিব বলিয়া অঙ্গীকার করি , কিন্তু সেই 

অক্জীকার লঙ্ঘন করিয়া! আরও অভ্যন্ত পাপের সেবায় জড়ীভূত হইয়া 
পড়ি। আমর] বড জঘন্তরূপে স্খপ্তিয়, অলস এবং শিখিল হইয়া 
পড়িয়াছি। পাছে আমাদের অন্তরের পাপ-পুতুলগুলি একেবারে 
ভাঙগিয়! ফেল, এই জন্য আমরা সহজে সত্বর তোাকে হৃদয়ে প্রবেশ 

করিতে দিই ন]। তোমাকে যদি হদয়ে প্রবিষ্ট হইতে দিতাম, তবে 

কি আমাদের এইরূপ হীনাবস্থা থাকিত? আবিলদ্বে জামর! তোমার 

আজ পালন করিতে অভিলাধ করি না। নিজের আলস্য এবং স্বার্থের 

অধীন হইয়া তোমাকে অমান্য করি, তৃমি আজ সকল সন্তানকে ভাকিয়া 



২ প্রার্থনা 

জিজ্ঞাসা কর, আমাদের এই পাপ সত্য কি না। কৃপাসিদ্বো, আমাদের 
এই পাপ-ব্যাখি তুমি বিনাশ কর। অগ্চ হইতে ঘাহাতে আমর! 
্রস্ততন্বদয়ে, ভক্তির সহিত এবং বিনীতভাবে তোমার আজা। পাইবা 
মাত্র ততক্ষণাৎ তাহা সাধন করি, প্রত্যেক সম্থানকে এরূপ স্থমতি এবং 
ক্ষমতা বিধান কর। 

শাস্তি: শাস্তিঃ শাস্তিঃ। 

* প্রতাক্ষ দেবতার সহিত সম্বন্ধ 

( ভারতা শ্রম, সায়ংকাল, সোমবার, ৮ 'জ্যোষ্ঠ, ১৭৯৪ শক, 
২*শে মে ১৮৭২ থু) 

হে দীনবন্ধু পরমেশ্বর, প্রতিদিন দু'বেল! এই আশ্রম-মন্দিরে উপস্থিত 

হয়া, আমরা আকাশের নিকট কতকগুলি শব উচ্চারণ করি, না, 

যথাথই: কোন জাগ্রৎ দেবতার পৃজ! করিয়া থাকি? আমাদের 
উপাসনার বাক্যাডম্বর এবং সঙ্গীতের মধুরত! কি শৃন্ে বিলীন হয়, 
না, সভ্যই'কোন প্রত্যক্ষ বর্তমান ঈশ্বরের সাক্ষাৎ পাইয়া আমরা! রুভার্থ 
হই? প্রতাহ, হে দীনবন্ধে!, যাহাতে তোমাকে সমক্ষে জানিয়! তোমার 

নিকট প্রার্থনা করিতে পারি, এমন আশীর্বাদ কর। আমর] যে সকল 

প্রার্থনা করি, সম্মুখে থাকিয়। তুমি শ্রবণ কর, এবং আমাদের প্রার্থনা 

পূর্ণ করিবার জন্য তুমি অলক্ষিতভাবে তোমার প্রেমময় হ্বর্গধামে 
অনেক আয়োজন করিয়া! থাক, ইহা! আমাদিগকে বিশ্বান করিতে দাও । 

তুমি কাছে আছ, এবং কাছে থাকিয়া আমাদের ছুঃখ পাপ দুর করিবার 

জন্য নানা প্রকার কাধ্য করিতেছ, ইহা আমাদিগকে ম্পষ্টরূপে 

দেখিতে দাও। তোমাকে না দেখিণে মর! কিরূপে এক পরিবার 



অবিশ্বাস এবং স্থুধপ্রিয়তা ৫৩ 

হইব? আশ্রমের মধ্যে যদি তোমার অব্যবহিত সহায়তা দেখিতে না 
পাই, এবং তোমার সহযোগী হইয়া ঝ্র্ং করিতে না পারি, তবে যে 
ইহ] তোমার আশ্রম নহে। নাথ, তোমাকে ছাড়ি মনুষ্যের সঙ্গে 

থাকিতে ইচ্ছা নাই । তোমাকে হারাইঘ়া আর মঙুস্তের কাধ্য করিতে 

অভিলাষ করি না। তোমার চরণতলে তোমারই আশ্রমে বাস করিতে 
চাই, তুমি এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। 

শান্তি: শাস্তি: শাস্তি: । 

অবিশ্বাস এবং স্থর্খপ্রয়ত। 

( ভারতাশ্রম, প্রাভঃকান, মঙ্জজুবার, »ই ষ্ঠ, ১৭৯৪ শক, 

*২১শে মে, ১৮৭২ খুঃ) 

হে দীনবন্ধু কাতরশরণ আশ্রমে আসিয়াও কি আমরা গোপনে 
গোপনে নিজের অভীষ্ট সাধন করিব? লোকের নিকট তোমার পবিত্র 

আশ্রমে থাকি বলিয়া আডগ্বর করিব, কিন্ত ভিতয়ে ভিতরে নিজের 

ইচ্ছাধীন হইয়া ইহার মধ্যে সংসারের স্থখ সাধন করিব, এই নীচ ভাব 
আর কত কাল তোমার আশ্রমকে কলঙ্কিত রাখিবে ? বড আশা 

করিয়াছিলাম যে, আশ্রমের মধ্যে তোমার প্রেমরাজ্য দেখিব, কিন্তু 

দেখ, আষাদের নি'জর দোষে আমা সেই আশা হইতে বঞ্চিত 

হইতেছি। তোমার আশ্রমে ব'স করিয়া তোমার কাধ্যের সহযোগী 
ইইব, ইহাই আমাদের গৃঢ লক্ষ্য। অন্ন বন্ত্র এবং ্গানাদির স্থবিধার 
নিমিত্ত, মন্ুযের সাহায্য লাভ করিয়া সখী হইবার অন্ত ত একত্র বাঁস 

করিতেছি না। বর্দি কেহ এই অভিপ্রায়ে এই আশ্রমে আলিয়া! থাকেন, 

তবে তাহাকে তুমি অন্তত্র লইয়া গিয়া হ্রখখী করিতে পার, কর, এই 



৫৪ প্রার্থন। 

আশ্রমকে তুমি সত্বর স্ুথাঁসক্তি এবং স্বার্থপরতা হইতে মুক্ত করিয়া, 
ইহার মধ্য তোমার প্রেমরাজ্য বিস্তার কর। যে অভিপ্রায় তৃমি এই 
আশ্রম স্থাপন করিলে, আমর! যদি তাহ! বিশ্বাস করিতাম, তাহা হইলে 
কি এখন পধান্ত মামাদের এইরূপ কঠোর গাব থাকিত? তৃমি 
বলিতেছ, "সম্তানগণ, প্রেমে শ্মিলিত হও” , কিন্তু আমাদের অহঙ্কার 

এবং ন'চাসক্তি কোন মতেই, ভাই ভগিনীদের ভালবাদিতে দেয় না। 

একজ্র বাস করিতেছি, কিন্ত এখনও পরম্পরের নিকট পর রহিলাম। 

কিরূপে আমাদের এই শুষ্ক অপ্রেম ভাব ঘুচিয়! যাইবে? তোমার কথা 
অমান্য করি, এই জন্যই আমাদের এই ছৃঃখ ঘুচে না, তুমি আজ যাহা! 
করিতে বল, আমরা তাহা কাল করিব বলিয়া! বিলম্ব করি। তোমার 

আঙ্গকার আদেশ যে আব্গকার পক্ষে যথেষ্ট এবং কল্য যে তুমি আবার 
নৃতন কার্ধে/র ভার অর্পণ করিবে, তাহা বিশ্বাস করি না। তুমি যাহ! 
এখনই আদেশ করিতেছ, আমর|। কেন তাহা ভবিষ্যতে পালন করিব 

বলিয়া তোমার অপমান করি ? আমাদের অবিশ্বাস এবং স্ুখপ্রিয়তাই 

তাহার প্রধান কারণ। দ্বীনবন্ধো, কপার সাগর, দয়া করিয়া ভূমি 
আমাদের এই শিথিলতা দূর কর। নিজের ইচ্ছাধীন এবং সুখপ্রিয় 
হইয়া, ঘেন আমরা তোমার জলম্ত বর্তমান আদেশ লঙ্ঘন ন৷ করি। 

শান্তি শাস্তিঃ শান্তিঃ। 



আশ্রমে রাখিয়! শুদ্ধ কর ৫৫ 

আএমে রাখিয়। শুদ্ধ কর 

( ভারতাশ্রম, সায়ংকাল, বুধবার, ১৭ই জাষ্ঠ, ১৭৯৪ শক। 
২সশে বে, ১৮৭২ পৃঃ) 

হে অসহায়ের সাপ, আমব! নিবাশ্রর তইগ্রা তোমার আশ্রমে 
আলিয়াছি, এই আশ্রমের মধো রাখিয়া £মি আমাদের গৃঢ় পাপ নকল 
বিনাশ কর এবং আমাদের পাপাস্মার্দিগকে তোমার দেববাপ্ছিত চরণ 
দিয়৷ পবিজ্র কর। 

শান্তিঃ শাস্তি শাস্তি: 

আচার্য্যের ভিক্ষা 

( ভার্তাশ্রম, প্রাতঃকাল, শুক্রবার, ১৯শে স্বোষ্ঠ, ১৭৯৪ শক, 
৩১শে মে, ১৮৭২ থৃঃ) 

হে প্রেমময় ঈশ্বর, আমাদের যেরূপ ছুর্দশা, এই সংসারে আমাদের 
যেন্ধপ শত্ত শত অভাব এবং কষ্ট, তাহাতে তোযার নিকট যে কত 
প্রার্থনা করিবার আছে, তাহার সংখ্যা মাই, কিন্ত তোমাকে প্রার্থনা 
করা, এই ভিক্ষার তুল্য৪ আর কোন তিক্ষা নাই। ধন্য তাহারা, 
যাহার] তোযাকে ডাকিতে শিখিরাছেন। আমরা জানি যে, তোমাকে 
ডাকিলে কোন ছুঃখ থাকে না, ডাকিলেই তুমি অন্তরে বল দাও, হৃদয় 
ভরিয়া! ুথ দাও, কিন্তু আমাদের কেমন বিক্লৃত মন, জানিয়াও আমরা 
তোমার শরণাপয় হই না। দ্রীনবন্ধু পিতঃ, যাহাতে তোমাকে ডাকিতে 
শিখি, এবং বরল শিশুর স্তায় তোষার নিকট প্রার্থনা করিতে পারি, 
অন্তরে এইরূপ ক্ষমতা বিধান কর। শাস্তি: শান্তি: শাস্তিঃ। 



৫৬ প্রার্থনা 

আশা পুনজ্জীবিত 

( ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, শনিবার, ২*শে জোষ্ঠ, ১০৯৪ শক, 
১লা জুন ১৮৭২ খৃঃ) 

দ্ীনবদ্ধে! প্রেমপিক্কে€ অনেকদিন হইল, আমরা তোমার আশ্রিত 

হইয়াছি, কিন্তু দেখ, এখনও আমাদের অন্তরের যন্ত্রণা ঘুচিল না। 

সেই পুরাতন পাপানল এখনও ভ্বদয়ের মধ্যে ছু হু করিয়া জলিতেছে। 

এই ছুর্গতি আর কত দিন সন্ধ করিব? 

সঙ্গীত। 

“কৰে ছুঃখ করবে হে মোচন, 

কৰে পাপী বলে দয়া করে দিবে হে শীতল চরণ 1” 

কবে, হে দয়াল পিতঃ, আমাদের সেই শুভদিন উপস্থিত হইবে । 

হে পুরাতন" প্রেমময় পিতঃ, তুমি দিন দিন নৃতন নৃতন প্রেমে আমাদের 

প্রাণ ফাড়িয়া লইতেছ, তথাপি কেন আমাদের মধ্যে এইরূপ অচৈতন্য 

এবং নিজ্জীব ভাব! পিতঃ, তুমি ত দয়া করিতে ভূল না, তোমার 

অঙ্গীকার যে তুমি চিরকালই পালন করিয়া আসিতেছ, আমরাই কেবল 
নিষ্ধের পাপে তোমার দ্বারে নিরাশ হই। অতএব কাতরভাবে 

প্রার্থনা করি, আশা দিয়া তোমার ব্রাহ্ম সস্তানদিগকে বাচাও। আশাই 

যে জীবন, আশাই যে স্থখ, আনন্দ । সেই আশ! এবং সেই আশ্বাস- 
বাক্যে আবার, হে পিতঃ, মৃতপ্রায় ব্রাহ্মলমাজকে তুমি পুনজ্জীবিত কর। 

শাস্টিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ 



ব্রদ্ধে শান্তিলাভ ৫৭ 

ব্রন্মে শান্তিলাভ 

( ভারতাশ্রম, সাধ়ংকাল, শনিবার, ২০শে দ্য, ১৭৯৪ শক, 

১লা জুন, ১৮৭২ গু) 

হে প্রেমময় দীনবন্ধু পরমেশ্বর, তুমি যে কেমন 'হুখন্বরূপ', এখনও 

আমরা তাহা বুঝিলাম না। অনিত্য স্থখ অন্বেষণ করিয়াই আমাদের 
জীবন গত হইল , তোমার আশ্রয়ে থাকিলে যে কত সুখ, কত আনন্ব, 

কত সম্ভোষ, কত শান্তি, আমাদেব এই নীচ স্ুখপ্রিম্ব মন তাহার 

আম্া॥ পাইল না। জগদীশ, এই ছুরবস্থা হইতে আমাদিগকে মুক্ত 

কর। যাহাতে তোমাব সহবাসে 'মানন্দিত হই, তোমার ভক্তদিগের সঙ্গ 

ভালবাপি এবং তোমার উপালনা ৪ ভোমাব দগ্না-প্রচারেই আমাদের 

স্থথ শাস্তি হয়, এই আশীর্বাদ কর। 

শান্থিঃ খাস্তিঃ শাণ্তিঃ। 

প্রেমেব অভাব 

( ভাবতাশ্রম, প্রাতঃকাল, নোমবাব, ২২শে দ্গাষ্ট, ১৭৯৪ শক, 

ওর] জুন, ১৮৭২ খৃঃ) 

দীনবন্ধো, আমর! এই জন্ত সর্ধবদ| তোমার আশ্রয়ে রহিয়াছি যে, 

পিন দিন তোমাকে অধিক ভাবে ভালবাপিতে শিখিব , কিন্তু দেখ, 

আমাদের ছুর্গতির সীমা নাই। কোথায় আমর! দিন দিন তোমাকে 

এবং তোমার সন্তানদিগকে অধিক পরিমাণে সমাদর করিব, না, আমর! 

অহঙ্কারী এবং স্বার্থপর হুইয়! তোমার পরিবারের অমঙ্গল সাধন করি- 

তেছি। এই মহাপাপ হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিয়া, আমাদের 



৫৮ প্রার্থন! 

অস্তরে তোমার প্রতি গ্রগাচতর ভক্তি এবং তোমার পুত্র কন্তাদিগের 

প্রতি চিরস্থায়ী অগ্জরাগ সঞ্চারিত কর। দেখ, বাহিরে আমরা প্রচারক 

বলিয়া কত শ্রহ্থা প্রশংসা! লাভ করি, কিন্ত আমাদের আস্তরিক জীবন 
কেমন জধন্ত, আমৰ! কেমন কপট এবং ছুঃশীল, তুমি জানিতেছ। 
আমাদের পরে আদিয়া কত মহাপাপী বিনয়ের দ্বারা তোমাকে লাভ 

করিল, দেখিলাম । তুমি তাহাদের সরলভাবে বশীভূত হইয়া, তাহাদের 
মিন মন পবিত্র প্রভায় উদ্জ্বপিত করিলে , আমরাই নিঙ্গেব অহঙ্কার 

এবং প্রেমের 'অভাবে পশ্চাং পড়িয়া রহিলান। হে দীনবঞ্ধো, দয়াল 

প্রভো, দুর্বল সস্তানদিগের দুঃখ মোচন কর। 

শাস্তিঃ শাস্তি শাস্তি: । 

সংসার এবং ধর্মের মিল 

( ভারতাশ্রম, সায়ংকাল, সোমবার, ২২শে টজ্জাষ্ঠ, ১৭৯৪ শক . 

ওরা! জুন, ১৮৭২ খু) 

হে দীনবদ্ধে!, সর্ববত্যাগী পরমেশ্বর, কেন আমরা এখনও এইব্ধপ 

ছুর্দ্শায় পড়িয়া! রহিলাম, তুমি জান। যখন আমরা তোমার মন্দিরে 
বলিয়া উপাসনা! করি, তখন আমাদের মন কেমন ভাল হয়, উপরে 

পবিত্র বাঘু সেবন করিয়া আমরা কেমন চমৎকার হই, কিন্তযাই 

ংসারে ফিরিয়া আলি, সেখানে যাহা কিছু ভাল ভাব সঞ্চয় করি, 

দ্বেখিতে দেখিতে নকলই বিলুপ্ত হইয়া! যায়। সংসার কেন এখনও 
আমাদের ধন্বের প্রতিকূল রহিল? পিতঃ, তুমি রুপ! করিয়া আমাদের 

হসার এবং ধর্মের মিল করিয়া দাও। কোথায় স্বামী স্ত্রী, পিতা পুত্র, 
পরম্পর ধর্শের সহায় হইবে, না, তাহারাই ধর্শের কণ্টক হইয়া রহিল। 



দর্শন-লালস! €8 

স্বামী মনে করেন, স্্রীকে ত তাহার সেবা! করিতেই হইবে, স্ত্রী মনে 

করেন, স্বামীর অর্থে তাহার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। পরম্পরের উপর 
আত্তরিক এই গুঢ অধিকারের ভাবই আমাদের সংসারকে নরকতুল্য 
করিয়া রাখিয়াছে। স্বামী মখন স্বীর অভাব সকল মোচন করেন, 

তাহার মধ্ো যে সর্ব! তোমার বিশেষ অনুগ্রহ প্রকাশ পায়, এবং স্ত্বী 

ঘখন স্বামীর সেবা শুশধা করেন, তাহার মধ্যেও যে তোমার কোমল 
স্নেহ বর্তমান, তাহা আমাদের এই নীচ অধিকাবের ভাব দেখিতে দেয় 

না। আমব] মদ্দি বিনীত এবং নিশ্মলচিত্ত হইয়া, পরম্পরকে তোমার 

ঘন্র সুহদ্ এবং পরস্পরের ভালবাসাকে তোমার প্রেরিত প্রেম বলিয়া 

বিশ্বাম করিতাম, তবে আমাদের সংসার কি স্থখের সংসার হইত ! 

তখন নিত্য কৃতজ্ঞতারসে আমাদের মন ভিজিয়া যাইত। তখন 
বুঝিতে পারিতাম, অহন্নিশ তোমাবই রুপা-বলে বাচিয়া রহিয়াছি। 
তখন সংসার আমাদের ব্রহ্মমন্দির হইত । দীনবন্ধো, সংসারকে আমা- 

দের পুণ্যক্ষেত&র করিয়া দাও। আমাদিগকে কৃতজ্ঞ কর। 
শান্তি: শাস্তিঃ শান্তি; 

দর্শন-পাল্স! 

( ভারতাশ্রম, প্রাভঃকাল, মঙ্গলবার, ২৩শে ক্জাষ্ঠ, ১৭৯৪ শক, 

৪5] জুন, ১৮৭২ খুঃ) 

হে পরমেশ্বর, তোমার কাসগৃহ কোথায়, যদি না দেখাও, তবে বে 

পাপী বাচে না। বছ দিন ভইতে এই সত্য শুনিয়া আসিতেছি যে, 

তুমি সর্বব্যাপী, তবে কেন আমাদের অন্ধ মন দেখিতে পায় ন!। 

কেমন করিয়! তোমাকে দেখিতে হয়, সেই সক্কেত শিাও। ভক্তের 



৬০ প্রার্থনা 

মুখে শুনিয়াছি, নয়নে নয়নে একবার তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে, সমস্ত 
দিন তৃমি সেই সন্তানের কাছে বগিয়! থাক, কিন্ত দেখ, আমরা 

অচেতন হইয়া সংসার-জঙ্গলে বেডাইতেছি। কাম, ক্রোধ, হিংসা, 
স্বার্থ, অহঙ্কারাদি হিংশ্র দন্ত সকল প্রতিদিন কতবার আমাদিগকে 

শন করিতেছে । বিপদেব মময় কোথায় দয়াময়, কোথায় দয়াময়? 

বলিয়া ডাকি , কত সময় কোথায়ও তোমাকে দেখিতে না পাইয়া 

চারিদিক অন্ধকার দেখি । তখন হাহাকাব করি, কোথাও কাহারও 

উত্তর পাই না, নিরাশ অবসন্ন হইয়া পডি , মন আরও 'অবিগ্বাসী হইয়া, 

তোমাকে ছায়া মিথ্যা কল্পন! করে । পিতঃ, এই ভয়ানক অদর্শন-মস্ত্রণ| 

হইতে তোমার ব্রাঙ্ষরান্/কে রক্ষা কর। দেখ, পাপের ঘন মেঘ 

ব্রা্ষমমাজকে আচ্ছন্ন করিয়াছে । চারিদিকে ঘোরান্ধকার। একবার 

তোমার চন্দ্রমুখ দেখাও, আমি দেখি এবং তোমার পুত্র কন্তা সকলে 
দেখিয়া নব জীবন লাভ করুন। 

শান্তি শান্তি শাঞ্জি। 

উপাসন৷ এবং জীবনের যোগ 

( ভারভাশ্রম, সায়ংকাল, মঙ্গলবার, ২৩শে উজাষ্ঠ, ১৭৯৪ শক, 

৪ঠা স্কুল, ১৮৭২ খৃঃ) 

হে দীনবন্ধু ঈশ্বর, আমাদের উপাসনা এবং জীবনে কতদূর প্রভেদ, 
তাহা তুমি জানিতেছ। দয়া করিয়া এই আনীর্ববাদ কর, যেন উপাসনার 

মত আমাদের জীবন হয়। উপাপনার সময় যেমন আমরা তোমাকে 

ভক্তি করি, ভীবনে ভোমার দয] দেখিয়া রুতজ হই, এবং ভাই ভগিনী- 

দের প্রতি কোমল পবিত্র চন্দে দেখিবার সন্ত প্রারথন] করি, প্রাতি- 



নিত্াসঙ্গী ৬১ 

দিনের জীবনে যাহাতে অবিকল তাহা দাধন করিতে পারি, এমন 

ক্ষমতা বিধান কর । উপাসনা এক প্রকার, জীবন অন্ত প্রকার, এবপ 

কপট ব্যবহার যতদিন আমাদের মধ্যে থাকিবে, ততদিন যে কোন 

মতেই তোমার প্রেমরাজ্য প্রতিষ্টিত হইছে পারিবে না। অতএব শীস্ত 

যাহাতে আমাদের উপাসনা এবং জীবনেব যোগ হয়, ইহার সন্পায় 

বিধান কর। 

শাস্তি শান্ছিঃ শান্তিং 1 

নিত্য সঙ্গী 

( ভারতাশ্রম, প্রাত্ঃকাল, বুধবার, ২৪শে সো্ট, ১৭৯৪ শক । 

৫ই জুন, ১৮৭২ খৃঃ) 

হে প্রেমসিন্ধো, অনেক দিন হইতে আমরা তোমার ধর্মে দীক্ষিত 

হইয়াছি। তুমিও দয়! করিয়া অনেকগাল সত্যের আলোকে আমাদের 
মন উজ্দ্রল করিয়াঁছ। ব্রাঙ্ছ বলিয়া জগতের নিকট আমরা কত অহঙ্কার 
করি, কিন্তু দেখ, আজ পধ্যস্ত আমরা একটা নিতাস্ত সহজ সত্যোরও 

সাধন কবিয়া উঠিতে পারিলাম না। তুমি চর্ধদ] সঙ্গে আছ, ঘোর 
পাতকীর সঙ্গেও দিন দিন বেডাইতেছ, এই জন্য যে, তাহার পাপ দমন 

করিবে, ইহা কতবার শুনিলাম, কত সহম্রবার স্পষ্টরপে দেখিলাম , 

তথাপি কেমন অচেতন মন, বারস্থার আমর! ইহ! ভুলিয়া যাই। তোমার 

মত পরম সুহৃদ আমাদের আর কে আছে, তুমি আবার নিত্য সঙ্গী। 

তোমাকে তুলিয়া! যাই, এই জন্তই আমাদের এত ছুর্দশা। হে দয়াল 

দীনসখা, যাহাতে সর্বদা তোমাকে নিকটে দেখিতে পাই, এই আশীর্ববাদ 

কর। শাস্তি: শাস্তিঃ শাস্তিঃ। 



৬২ প্রার্থনা 

এক একটা বিশেষ ভার 

€(ভারতাশ্রম, সায়ংকাল, বুখবার, ২৪শে ট্জাষ্ঠ, ১৭৯৪ শক, 

৫ই জুন, ১৮৭২ খু: ) 

হে ক্কপাপিদ্ধু ঈশ্বর, আনাদিগকে উদ্ধাব করিবার জন্ঠ তূমি কত 
প্রকার চেষ্টা করিতেছ, কিন্তু আমর। এননই ছুরস্ত, তোমাব এত দয়া 

দেখিয়াও আমরা বশীভূত হইতে শিখিলাম না। এতগ্ুলি ভাই 
ভগ্গিনীকে লইয়া তূমি এই আশ্রমে বাস করিতেছ, কিন্তু আমর! অঙ্ক 
হইয়া তোমাকে দেখি না। তোমাকে দেখিলে কি তোমার এই 

আশ্রমের প্রতি আমাদের এইক্ধপ অনাদর থাকিত? আমরা না 

ভোমাকে ভালবানি, না তোমার পুত্র কন্তাদের ভালবালি, না তোমার 

আশ্রমকে ভাগবাসি। কেন, পিতঠ এখনও আমাদের এইরূপ শুষ্ক 

ভাব রহিল? ধাহাদিগকে ভালবাপিবার জন্ত তুমি নিত উপদেশ 

দিতেছ, আমর! কেন তাহাদিগকে দুর করিয়া দিতে বাণ্ত? যদি 
তোমাকে ভক্তি করিয়া আশ্রমের ভাই ভগ্িনীগুলিকে ভালবাধিতাম, 

তবে কি আমাদের হৃদয় মন অবসন্ন হইতে পারিত, না, আমাদের হস্ত 

এইরূপ উৎদাহশৃন্ত থাকিত? দীনবন্ধো, দয়া কবিয়া এই আমের 
ভাই ভগিনীদের সেবা করিবার অন্য তুমি আমাকে একটী বিশেষ 
কার্ধযভার অর্পণ কর, এবং প্রতোক ভাই ভগিনীকে এক একটা 

বিশেষ ভার দাও। তোমার গৃহে দাসত্ব করিলে যে নিশ্চয়ই আমাদের 

আত্মা পবিত্র হইবে, এবং জীবন সফল হইবে, ইহা! আমাদিগকে বিশ্বাস 

করিতে দাও। 

শাস্তিঃ শান্তি; শাস্তিং। 



আমাদের অপরাধেই এই ছুর্দশ! ৬৩ 

আমাদের অপরাধেই এই দুর্দশা 

( ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, বৃহস্পতিবার, ২৫শে ষ্ঠ, ১৭৯৪ শক | 
৬ই জুন, ১৮৭২ খৃঃ) 

দীনবন্ধো, এই ঘোর অন্ধকার এবং শুফতার মধ্যে কি তুমি ছুর্ব্বল 
সম্তানদিগকে দেখা দিবে না? গুঢভাবে লুক্কায়িত থাকিয়া, অহ্িশ 
আমাদের গ্তায় পাতকী সন্তানদ্িগের কত উপকার করিতেছ। বিপদ 

সম্পদ, রোগ স্বাস্থা, হুখে দুঃখে সর্ধবচা আমাদের মঙ্গল বিধান করি- 

তেছ। কিন্ত এমনই জঘন্ত আমাদের মন, কোন মতেই আমরা 

জীবনের মধ্যে তোমার হাত দেখিয়া কৃতজ্ঞ হইতে ইচ্ছা করি ন|। 

পুত্র কণ্তাদদিগের গ্রন্থরাগ আকর্ষণ করিবার জগ্ত তৃমি কত প্রকার সুন্দর 

উপায় উদ্ভাবন করিতেছ , কিন্তু তাহার! সর্বদা তোম! হইতে দূরে 
পলায়ন করিতে চায় । পিতঃ, যে অবস্থায় আনিয়া! ফেলিয়াছ, এখন ত 

আর তোমাকে ছাড়িয়া নিমেষের ছন্তও থাকিতে পারি না। তোমাকে 

ছাড়িলে ঘে এখন নিশ্চয় মৃত্যু। এখন তোমাকে মধাস্থ রাখিয়া, যদি 
ভাই ভর্মীদের প্রতি পবিভ্রনয়নে দৃ্টি করিতে না পারি, এবং শ্রদ্ধার 
সহিত পরম্পরের সেবা না করি, তবে ষে নিশ্চয়ই আমাদের পতন 
হইবে। আলম্ত, অগ্রেম, ঁদাশ্য যে এখন আমাদের মহাপাপ। তুমি 
চাও ষে, আমরা প্রেমিক এবং উৎসাহী হইয়া ভোমার সম্ভানদিগের 

সেবা করি। আমরা যদি এই সময় অলস এবং অচেতন হইয়! থাকি, 

তবে র্লিরূপে তোমার আশ্রমের মন্্ধা হইবে, এবং কিরূপে্ বা 

তোমার অভিপ্রেত প্রেমপরিবার প্রতিষ্ঠিত হইবে । আমাদের অপ- 

রাধেই তোমার ব্রাক্ষদমাজের এই দুর্দশা হইয়াছে । কেন না আমরা 
প্রচারক, অগ্রগামী ব্রাক্ষ, আমরা বদি উন্নত পবিত্র দৃগান্ত প্রদর্শন 



৬৪ প্রার্থন৷ 

করিতাম, আমাদের জীবন যদি বাস্তবিক তোমার স্বর্গীয় জীবন হইত, 
তবে ধে এত দিনে তোমার অনেকগুলি ছুঃখী সন্তান তোমার শরণাগত 

হইতেন। তাই প্রার্থনা করি, আমাদিগকে তুমি অন্্রাগী কর, 
তোমার প্রেমিক কর । এই সময়ে হয় আমর| তোমার ভক্ত প্রেমিক 

হইব, নতুবা নিশ্চয়ই আমাদিগকে আবার দেই ঘোর বিধয়ের পাপ- 
জগ্তাল বহন করিতে হইবে। তোমার অদর্শনে; দেখ, ভোমার সম্তান- 

দ্িগের অন্তর কেমন খাক হইয়াছে , একবার দেখা দিষ্। প্রমবারি 

বর্ণ কর। 

শাস্তি: শানস্তিঃ শান্তিঃ। 

বিশেষ উপায় কর 

( ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, শুক্রবার, ২৬ণে ক্জাষ্ঠ, ১৭৯৪ শক , 

৭ই জুন, ১৮৭২ খুঃ ) 

হে দীনবন্ধু কাতরশরণ ঈশ্বর, এই মলিন অন্বকারাচ্ছন্র জদয়েও 

কেন উচ্চ বাসনা হয়? যদি তুমি স্বয়ংই পাপবিকার হইতে উদ্ধার 
করিবার জন্য ছুর্ধবল সন্তানের অন্তরে এই বাসন৷ প্রেরণ করিয়া থাক, 
তবে তাহা কি তুমি পুরণ করিবে ন। ? পাপার্ণবে ডূবিয়া আমাদের কি 

দুর্গতি হইয়াছে, তাহা ত তুমি দেখিতেছ। এ সময় যদি পাপীদের 
জন্ত বিশেষ উপায় না কর, তবে যে আমর! মার! যাই। ধাহািগকে 

আশ্রমে আনিয়াছিলে, কোথায় তাহার! একত্র হইয়া যথাসময়ে তোমার 

পূজা করিবেন, না, তাহারা তোমার উপাসনার সময় সংসারের স্ষুত্র 
কাধো বিব্রত থাকেন। তোমার সম্তানদিগের সঙ্গে একত্র বসিয়া 
তোমার পৃজা করিতে তাহাদের তেমন আগ্রহ নাই। পিতঃ ভীহার! 



সবদয় অনেক দুরে ৬৫ 

য্দি ভোমার পারিবারিক উপাসনার আনন্দ পাইতেন, তবে কি এরূপ 
উদাসীন থাকিতে পারিতেন ? কৃপাসিদ্ধো, কোথায় তোমার প্রেমনদী 

লুকায়িত বাখিলে? পাপী সস্তানদিগকে যদি ধশ্মের আনন্দ এবং 

উপাসনার শাস্তি বিতরণ না কর, তবে ঘে তাহারা নিশ্চয়ই তোমার ধম 

পরিত্যাগ করিবে । জানি, পিতঃ, একদিন তুমি সকলকেই মাতাইবে, 
তোমাকে পাকা শু আাহ্মার মধ্যে প্রেমনদী বহিবে , কিন্তু সেক্ট 

আশায় যে প্রাণ মানে না, বর্তমান দুর্দশা দেখিয়া ষে আর ধৈর্য ধরিভে 

পারি না। প্রাণ যে ব্যস্ত হইল, তাই তোমাকে বলি, এখনই আমাদের 

বিশেষ উপকার কর, নতুব। নিশ্চয়ই তৃমি এই মলিন শুষ্ক সম্তানদিগকে 

হারাইবে। দীনবদ্ধো, দয়া কর। 

শান্কিং শাস্তি: শান্ছিঃ! 

হৃদর অনেক দুরে 

( ভারতাশ্রম, সায়ংকাণ, শুক্রবার, ২৬শে জ্যো্ঠ, ১৭৯৪ শক, 

এই জুন, ১৮৭২ থৃঃ) 

হে দীনবন্ধো, প্রেমময় ঈশ্বর, তুমি বিন। আর কে আমাদের ছৃর্মতি 
দুর করিবে ? দেখ, আমরা তোনার আশ্রমে থাকি, রোজ দুবেল! একত্র 
তোমার উপাসনা করি, এবং এককভ্র বপিয়া তোমার অন হল গ্রহণ 

করি, কিন্ত তথাপি "আমাদের মধ্যে কত বিচ্ছেদ, কত অপ্রপয় এবং 

কত অপন্তাব রহিয়াছে। তোমার দর্বভেদা তীক্ষ চক্ষু তাহা সর্ধদাই 

দেখিতেছে । পিতঃ:, কেন আমবা এখনও পরম্পরের প্রতি অন্থরক্ত 

হইলাম না? ভাই ভঙগিনীদের সুখে কেন আমরা এখনও কাতর হই ? 

তুমি বলিয়াছ, পরস্পরের প্রতি টান না হইলে, পরম্পরকে প্রাণের 
্ 



৬৬ প্রার্থন! 

সহিত ভাল না বাদিলে, কোন মতে আমাদের গৃঢ নীচ স্বার্থপরতা 
দুর হইবে না, তোমার গ্রেমরাজ্য বিস্তারিত হইতে পারিবে ন|। 
দেখ, তোমার কথা! আমাদের অগ্রান্থ হইল। বল, পিত:, কিরূপে 

আমরা পরস্পরের নিকটবর্তী হইব? তুমি জান, বদ্দিও আমরা এক 
গৃহে বাস করি, এবং সর্বদাই পরম্পয়ের সঙ্গে দেখ! সাক্ষাৎ হইতেছে, 
তথাপি ঘদয় অনেক দূরে অবস্থিতি করিতেছে । পিতঃ, কেন তোমার 

সম্তানদিগের মধো এই প্রকার বিচ্ছিন্ন ভাখ রহিল? পিতঃ, আবার 

বলি, আমাদের জদয়গুলি মিলাইয়া দাও । স্বর্গের প্রেমহুধা আমাদিগকে 

আসম্বাদ কৰিছে দাও । 

শান্তি: শান্ছিঃ শান্তিং। 

উপাঁমনার অভাব 

( ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, সোমবার, ১০শে ট্জাঞ্ট, ১৭৯৪ ধক, 
১০ই জুন, ১৮৭২ খুঃ ) 

বল, প্রেমময় ঈশ্বর, এই আশ্রমের প্রত্যেকের সঙ্গে কি তোমার সেই 

ঘনিষ্ঠ যোগ হইয়াছে যে, যখনই তোমার সম্তান তোমাকে দেখিতে 

ইচ্ছা করেন, তখনই তিনি তোমাকে দেখিতে পান। তোমার 

প্রত্যেক পুত্র কন্তা তোমার সঙ্গে যদি এইবপ নিগুঢ প্রেম সংস্থাপন 
না করিয়া থাকেন, তবে যে, পিতঃ ভোখষার ধর্মরাজা প্রতিষ্ঠিত হইতে 

পারে না। মৃত্ার পূর্বের যদি দেপিয়া যাই যে, আমার প্রাণের ভাই 
ভন্্রী, ধাহাদের আমি ভালবাসি, তাহারা তোমার উপাসনা করিতে 

শিখিয়্াছেন, তবে বুঝিব যে, আমার দুঃখের কোন কারণ নাই, হালিতে 

হাসিতে পরণোকে চলিয়া যাইব । এক দ্দিন কোন ভাই ভগ্রী উপাসনা 



স্বর্গীয় পবিবর্জন ৬৭ 

করিতে না পারিলে আমার হৃদয় যে কেমন ব্যথিত হয়, তাহাত তোমার 

অজ্ঞাত নাই। তাই প্রার্থনা! করি, প্রত্যেককে উপালনা শিক্ষা দাও | 

ধাহারা উপাসন]৷ করেন না, তাহারা যে আশ্রমের দোষ দিয়া শীগ্রই 
এখান হইতে পলায়ন করিবেন। ইহারা যদ্দি ভাল উপাপন! করেন, 
ভবে যে খত শত পাপী উর্ধস্বাসে আসিয়া এই আশ্রমের পরিবার বুদ্ধি 

করিবে। আর সব কাঙ্গ ছেড়ে যেন ইহারা উপাসনায় যোগ দেন _. 
দিপান্থে যেন অন্ভতঃ একবার তোমার প্রেমমুখ দেখেন, তাহা! হরে 
সকল দুঃখ অপ্রেম দূর হইবে। 

শান্তি; শাস্তি: শাস্তি: । 

স্বীয় পবিবর্তন 

( ভারতাশ্রম, মায়ংকাল, মোমবাব, ২৯শে জোট, ১৭৯৪ শক, 
১০ই জুন, ১৮৭২ খুঃ) 

হে দয়ামঘ ঈশ্বর, যতই কেন আমরা উপাসনার নিয়ন পরিবন্তন 

করি না, তুমি সেই একই প্রেমময় পিত| অটলভাবে সর্বদা আমাদের 
সমক্ষে থাকিয়া, আমাদের সকল ভাব, পরিবর্তন দেখিতেছ। পিতঃ, 

এই আশ্রমের উপাপন! যদ্দি প্রতিদিন নূতন এবং সরস ন! হয়, প্রতি 

দিন যদি পুণ্য শান্তিতে তোমার প্রত্যেক পুত্রকন্থার উন্নতি না হয়, 
তবে যে এখানে বাচিগা থাকা স্থকঠিন হইবে । প্রতিদিন যদি তোমার 

মন্তানদিগেব অন্তরে প্রেম এবং পুণ্য কুহুম গ্রস্ফটিত না হয়, তাহা হইলে 

যে এ অবস্থায় ভয়ানক বিপদ হইবে । আমাদিগকে পদে পদে বিপদ 

হইতে উদ্ধার করিবার জগ্ত তুমি স্বয়ং বিপদ্ভঞ্জন হইয়া অহনিশ 
আমাদের নজে বাদ করিতেছ , আমরা যদি ভোমাকে ভুলিয়া! যাই, এবং 



৬৮ শার্থনা 

তোমার আশ্রয় গ্রহণ না কবি, বে যে প্রতি নিমেষে আমাদের 

পতনের সম্ভাবন1। দীনবদ্ধো. তুমি দেখিতেছ, আমাদের চারিদিকে 

কত ভয়ানক প্রলোভন । তোমাব সঙ্তায়ত! ভিদ্ন আমাদের সাধা কি 

ঘে, এই অগ্রি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই । রুপাময়, কুপা কর। শুনিয়াছি, 

তোমার কটাক্ষপাতে নহাপাতকী তরে যায়, তাহা '্সামাদের জীবনে 

দেখাও। এই আশ্রমবাসী সম্ভানদিগকে তোমাব অন্তগন্গ দাস দাসী 

করিয়া বাখ। আমর] যেন দেখিতে পাই, তোমার আশ্রম দাসত্ব 

করিয়া, যাহারা সংসারালক্ত ছিল, ভাহার! তোমাব অগ্ুবাগা হইল, 

শু-ছৃদয় প্রেমিক হইল, উক্জ্রিয-পরায়ণ বাক্তিরা জিডেক্ত্রিয় হইল, 

নীচাশয় হীনমতি মাত্স।! সকল তোমাব সেবা কবিয়া উন্নত এবং মহৎ 

হইল । প্রভো, তোঘার রুূপায় সকলই সম্ভব হয়। এই আশ্রমের 

দ্বাবা তোমাব পুন কল্তাধিগেব হৃদয় এবং দাবনে ্ব্গীঘ পরিবঞ্ঠন 
আনিয়। দাও । 

শান্তি শাস্তি খানি: । 

বিশ্বাসের লবস্থা 

( ছারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, মঙ্গলবার, ৩*শে লৈযেষ্ট, ১৭৯৪ শক, 

১১১ জুন, ১৮৭২ খুঃ) 

হে অভযদাত। ঈশ্বর, এই ভয়ের সময় তোমার দুর্বল সন্তানদিগের 

মন্তকে অভয় চরণ স্থাপন কর। এ চরণ ভিন্ন যে বিপদ হইতে নীচিবাব 

শসার অন্য উপায় নাই । স্তরে যদি এ মঙ্গল চরণ দেখিতে পাই, তবে 

সহস্র পাপের তর ভীত করিতে পারে না, আর যাই এ শ্রীচবণ 
অনৃষ্ত হয়, তখনই মন পাপেব বিকারে লিপ্ত হয়। প্রভো, আশ্রমের 



অন্য়দান ১ 

পুত্রকন্তাদেব বিপদে ফেলে দূরে থাঁকিও না1। তোমাঁকে কাছে না 

দেখিয়া যে আমাদের কি দুর্দশা হয়াছে, তাহাত তুমি সর্ব! প্রত্যক্ষ 
দেখিতেছ। তুমি দয়া করিয়া আমাদিগকে এমন দিনও দিয়াছিলে, 

যখন প্রত্যেক ঘটনার মধ্যে তোমাকে সাক্ষাৎ দেখিতাম, তখন তুমি 

কত নিকটে আয়া, কত ন্মেহেব কথা বলিতে, এখন কেন আমরা! 

তোমা হইতে দুরে পড়িয়া রহিলাম। তোমার বিশেষ করুণার মত 
আর আমরা বিশ্বাস করি না, প্রতিদিন প্রত্যেক ঘটনার মধ্যে তুমি 
কাছে আসিয়া বিশেষরপে আম দেব দুঃখ মোচন কর, ইহা! আর আমরা 

স্বীকার করি না। এইক্টপ অবিহ্ীসের অবস্থায়, পিতঃ, বল, কিরূপে 

আমরা তোমার বর্তমান পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হষ্টব। এখন যে তোমাকে 

নয়নে নয়নে পা দেখিলে, নিশ্চমই আমাদেব ভয়ানক পতন হইবে। 

অতএব আবাব প্রার্থনা কবি, কল অবস্থায়, রোগ, শোক, পাপ, ভয়, 
বিপদ এবং সম্পদ, সমুদয় পরিবর্তনে মধো তুমি আগাদের সকলের এবং 

প্রত্যেকের অঞ্ধরে, তোমার অভয় মঙ্গল পদ স্থাপিত রাখ । 

শাস্তিঃ শান্তি; শাস্তিঃ। 

হভখদান 

। ভারতাশ্রম, সায়ংকাল, মঙ্গলবাব, ৩০শে জাত, ১৭৯৪ শক, 

১১ই জুন, ১৮৭২ খুঃ) 

হে শান্তিদাতা, যতক্ষণ তোমার সঙ্গে থাকি, ততক্ষণই কেবল শাস্তি 

এবং অভয় পদ লাভ কবি, ততক্ষণুই কল্যাণ । সংসারের চারিদিকে 

ভয়, বিপদ, পাপের যন্ত্রণা, তোমার চরণতলেই একমাত্র শান্তি এবং 

নির্ডয়ের অবস্থা । সংসার-উত্বপ্ত পাপীদ্বিগের ছায়া কেবল তোমার 



গড গার্থন। 

এ অভয় চরণ। পিতঃ, তোমার এ শীপ্তল চরণ দেপি না, এই স্বন্তই 
আমর! দিবানিশি জ্বালাতন হইতেছি। রুপা কর, আর যে সংসারের 

জাল! হা করিতে পারি না। পিতঃ, পাপীপ্দিগকে উদ্ধার করিবার 

জন্ত তুমি এই আশ্রম সংগঠন করিয়াছ, ইচ্াতে তোমার পুত্রকন্যার! 

পরিত্রাণ পাইবেন, যাহাতে এই বিশ্বাস আমাদের মাম্মাগত এবং বন্ধমূল 

হয়, এই আশীর্বাদ কর। প্রভো, কেন আমরা তোমার "্মাশ্রমে 

থাকিয়া তোমাকে দেখি না, এবং তুখি যে আমাদিগপ্ক উদ্ধাল করিবার 

জন্য এই উপায় অবলম্বন ক্বিযাছ, তাহ] বিশ্বাস কবি না। দয়াময়, 

আমাদের অবিশ্বাস দূর কর। তোনাব এ চরণ দাও। শা দা, 

অভয় দাও, মঙ্গলচবণচ্ছায়। দাও । 

শাছি শান্টি খান! 

সাধক সকণ€ আম্মাতে ঝাল কবেন 

( ভারতাশ্রম, প্রাতঃকার, বুধবার, ৩১শে দ্বোষ্ট, ১৭৯৪ এক , 

১২ই জুন, ১৮৭২ থু) 

হে হ্বদ়বিহাবী ঈশ্বর, তোমার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হাদয়ে হয়। 

প্রেম, পুণা, শাস্তি আনন্দ, যাহা কিছু তোমার স্বর্গের ধন, তাহ] তৃমি 

সন্তানের অস্থরেই দান কর। হাহাদের আত্মার সঙ্গে তোমার যোগ, 

ভাহারাই তোমার সত্য ভোগ করেন। পিতঃ, ইহা ত গত্য যে, তৃমি 

আম্মাভে বাদ ক্র, কিন্তু তোমার সাধক সকলও যে প্রাণের মধ্যে 

প্রবিই হইয়া পরম্পরের মাত্মাতে বাস করেন, এই সতা যে এখনও 

মামরা। তেমন দৃড়কূপে বিশ্বাস করি না। পিতঃ, আমর। যদি তেমন 
প্রেমিক যোগী হইতাম, ভবে যে পরম্পরকে আত্মার মধো বাখিয়! 



অভ্যস্ত পাপ ১ 

দ্রিতাম। বাহিরের সম্পর্ক, বাহিরের দেখা সাক্ষাৎ, বাহিরের সন্জীত 

উপালন! যে কিছুই নয়। বাহিরের আকারে যে অনেক সমগ্র উপাসনা 

এবং পরিআণের ব্যাঘাত হয়। তোযাকে ছাড়িয়। যে ধন্মকাধা, তাহাও 

থে লাধনের প্রতিকূল হম--উপাসনার সময়ে যে সে লকল কার্ধ) মনে 

হইয়া! তোমাকে দেখিতে পাই না। পিতঃ, তাই তিক্ষা করিতেছি, 

আদ হইতে যেন এই আশ্রমের ভাই ভগ্রীদ্িগকে আত্মার মধ্যে প্রবিষ্ট 

দেখিতে পাই, এবং সেখানে তাহাদের শরীর নয, কিন্তু তাহাদের আত্ম! 

নকল প্রেমহুত্রে বন্ধ হইয্না একটা স্বর্গের ক্ষুত্র পরিবার হইয়াছেন, ইহা 

ঘেন দেখিতে পাই. এই আশীর্বাদ কর । 

শান্তি; শান্তিং শান্তিং। 

অভান্ত পাপ 

( ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, বৃহস্পতিবার, ৩২খে কোর্ট, ১৭৭৪ শক, 

১৩ই জুন, ১৮৭২ খৃঃ) 

দীনবন্ধে। অনেক বৎসর হুইতে যাহারা তোমার নিকট যাতায়াত 

করিতেছে, নেই পুরাতন পাপী কল তোমার সমক্ষে আসিয়া বসিল। 

চারিদিকে এত অভাব এবং পাপ দেখিতেছি যে, তোমার নিকট কি 

প্রার্থনা করিব, জানি না। অভ্যন্ত পাপে মন এমনই নিরাশ এবং 

মৃতপ্রায় হইগ্লাছে যে, তুমি ঘে পাপক্ষয় করিতে পার, পাপী্দিগকে 

ভাল করিবার জন্য তোমার অতুল বল বিক্রম আছে, তাহা বিশ্বাস 

করি না। প্রতি দিন, প্রতি ঘণ্টা, প্রতি নিমেষে মহাপাতকীকেও 

পরিজআ্রাণ করিবার জন্ত কত চিন্তা করিতেছ। কেবল তোমার 

পায়ে হাত দিয়া প্রার্থন। করিলেই তৃমি ঘোর নারকীকেও পবিত্র কর, 



৭২ গ্রার্থন। 

ইহা আমরা বিশ্বাস করি না। দ্ীনবন্ধো, আমাদের এই অবিশ্বাস 

চূর্ণ কর। 

শান্তি: খাস্ডিং শান্তি: 

সংসাবে ধন্মর্। 

( ভারতাখন, প্রাতঃকাল, স্তক্ুবার ১ল৷ মাষাচ, ১৭৯৪ এক, 

১৪ই জুন, ১৮৭১ খঃ) 

প্রভো, উপাসনার সময় তোমার সেবক্দিগের মনের অবস্থা কেমন 

হুন্দর এবং কেমন চমংকার ভগ, পাপ এবং অপবিত্ব ছাব তখন 

আত্মাকে স্পর্শ করিতে পারে না। কিন্ধু উপাসণ। ফালেব মেই পবিদ্ধ 

হাব, ভক্তি প্রেমের সেই মধুর মৌরভ এবং স্বর্গরাঞ্জোর সে গসমাচাব 

সকল--মাই গামরা পোপান অবলম্বন করি সংসারে শামিয়। যাই, 

অমনই বিছ্বাতের মত অনৃশ্ত হইয়া যাঠ। মেখানে কেবল পাপের 

অন্ধকার, পাপের দুর্গন্ধ, পাপের জর এবং পাপের বিদম দংশন | পিতঃ, 
আর ধে এ পাপদ্গীবন বহন করিতে পারি না। দিন দিন ভোমার 

উপালনা করিব, জগতের লোক তোমার সাধক বলিয়। আমাদিগকে 

কত বিশ্বাস ভক্তি করিবে, অথচ আমাদের চরিত্রগত জীবনের দোষ 

গুলি পূর্বেবেও যেমন, এখনও তেমনই থাকিবে, এই প্রকার কপটত৷ বে 

ভোমার রাজ্যে অধিক দিন প্রশ্রয় পাইতে পারে না। তাই বিনীত 

অন্তরে প্রাথনা করি, তুমি আমাদের সমস্ত জীবনকে পবিত্র কর। 
শাস্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তি; 



নিজ্জনসাধন ৭5 

নির্জনসাধন 

( ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, শনিবার, ২র1 আবাঢ, ১৭৯৪ শক, 

১৫ই জুন) ১৮৭২ খৃঃ) 

প্রেমসিক্ধো, তুমি নিত্য কত দয়া করিতেছ, কিন্ত আমরা পাপে 

এমনই অচেতন, কোন মতে তাহা বুঝিতে পারি না। রোজ রোজ 

ছুবেলা তোমার উপাসনা করিতে আপি, কত রূপে তুমি আমাদের মন 

ভাল কবিয্! দাও, পিতঃ, ভাহার উপযুক্ত কৃতজ্ঞতা! তোমাকে দিতে 

পারি না॥ কিন্ত কেবল এইরূপ সাধারণডাবে তোমার উপানন! করিগ্া 

কিরূপে সমস্ত জীবন পবিত্র করিব? সাধারণ চিকিৎসায় ফিরূপে আমার 

বিশেষ বিশেষ পাপ যহাব্যাধি দূর হইবে? তাই প্রার্থনা করি, যাহাতে 

প্রভাহ নির্জনে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি, ধেখানে কেবল তুমি 

আমাকে দেখিবে এবং আমি তোমাকে দেখিব, কিন্তু জগৎ দেখিবে না। 

সেখানে গিয়া দেখিব, তুমি আমার জন্য বিশেষ কি চিন্তা করিতেছ, কি 

বলিতেছ, জগতের জন্য কি করিতেছ। 

“নদা বিরলে তোষার সনে রহিব মগন ধ্যানে হে, 

রূপ হেরি জুডাব স্বীবন (অপরূপ রূপ হেরি )।” 

শাস্তি: শাস্টিঃ শাস্তিঃ। 



থ৪ প্রার্থন। 

বন্ধানচ্ছেদন 

( ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, সোমবার, ৪ঠ1 আধা, ১৭৯৪ শক । 

১৭ই জুন, ১৮৭২ থঃ) 

হে মুক্তিদাতা ঈশ্বর, কপা-অস্কে আমাদের লৌহ-শৃঙ্ধল ছেদন কর। 
আমাদের বিপদ বে অন্তরের গুঢ়তম স্থানে। সেখানেই পাপের কোলা- 
হুল, রিপুদিগের উত্তেজনা । তুমি যদি হদয় শাসন না কর, একে একে 

পাপের দৃঢ বন্ধন ছেদন না) কর এবং এ দুরণস্ত শক্রগুলিকে দমন না 

কর, তবে যে আমাদের নিপ্তার নাই। এমন শুভ দিন কি আমাদের 

হবে, যখন নিশ্মল হইয়া তোমার সেই পুরাতন নিত্য প্রেমমুখ দেখিব 
এবং ভাই ভগ্রীদের অস্তরে তোমার পবিত্র প্রেম-সিংহাদন অ্ভব 

করিব। 

শাস্তি: শাস্তি: শাস্তিঃ। 

কপট প্রার্থনা 

( ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল মঙ্গলবার, ৫€ই আধা, ১৭৯৪ শক , 

১৮ লন, ১৮৭২ খু) 

হে সর্ধসাক্ষী ঈশ্বর, হঠাৎ এই দু সংস্কার মনে মুভিত হইতেছে 

যে, তুমি আমাদের প্রার্থনা স্তন না। আমরা তোমার সমক্ষে প্রার্থনা 
করি না, কিন্তু আমাদের জঘন্ত কপট মুখ, শৃন্ত আকাশের নিকট প্রার্থন! 
করে। তোমার নিকট প্রার্থনা করিলে কি এত দিন আমাদের এই 

ছুর্গতি থাকিত? তুমি যে কৃপ!-কল্পতরু । আমরা যে কপট, কপটীর 
গ্রার্থনা ত তোমার গৃহে প্রবেশ করে না, তাহার প্রার্থন। তাহ।রই মিকট 



অকপট প্রার্থন! ৭৫ 

ফিরিয়! আসে। দেখ, আমরা রোক্জ রোজ ছুবেল! কত প্রার্থনা করি, 
কত কথ! বলিয়! ফেলি, কিন্ত আমাদের প্রার্থনা কেবল সেই পর্যন্ত, 
কথারই মধ্যে বন্ধ থাকে-_কাছের সময়, জীবনের পরীক্ষায় মার তাহা 
স্মরণ থাকে না। আশ্রমের কয়েকটী ভাই ভন্্রী পবিভ্রভাবে মিলিত 
হইয়া, একটা পরিবাব হইবার জন্ত কত চেষ্টা করিলাম, কত প্রার্থনা 
করিলাম, দেখ, কিছুতেই মনোবাঙ্ছ! পূর্ণ হইতেছে না। ইহার! ঘদি 
প্রতোকে সবল এবং ব্যাকুল অস্তরে তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেন, 

তবে কি আর আমাদিগকে ক্রন্দন করিতে হইত ? দ্রীনবন্ধো, আর যে 

ছুঃখ ধারণ করিতে পারি না। যদি আমার হৃদয় আঙ্গ যথার্থই ভাই 
ভগনীদের দুঃখে ব্যথিত হইয়া, বাকুলভাবে তোমাকে ডাকিয়া থাকে, 
তবে আমাদের মধো ষে গৃঢভাবে অপগ্রণয়, হিংসা, ক্রোধ, লোভ 

লুক্কায়িত রহিয়াছে রূপা করিয়! শীস্ত্ তান্তা চূর্ণ কর। " 
শান্তিঃ শাশ্থিঃ শা্ছিঃ? 

বস, ২ 

অকপট প্রার্থন। 

(ভারভাশ্রম, গ্রাতংকাল, বুধবার, ই আধাঢট, ১৭৯৪ শক, 

১৪শে জুন, ৯৮৭২ খ্ুঃ ) 

হে প্রেমময়, তোমার আশ্রমে সেই সন্তান সকল আবার তোমার 

নিকট আলিয়া উপস্থিত হইল । পিত", এমন কি প্রার্থনা আছে, যাহা 

তুমি পূর্ণ করিতে পার না । জীবনে আমর! কতরূপে কত বার প্রার্থনা 
করিলাম , তোমার শ্বর্গের পুস্তক খুলিম্না দেখাও, দেখি, কতটী প্রার্থনা 

তুমি গ্রহণ করিয়াছ। ভালরূপে যদ্দি হ্বদয়ের কথ! বলিয়া তোমার 

কাছে প্রার্থনা করিতাম, তবে যে এতদিনে তোষার নিকট হইতে কত 



ধ্ড প্রার্থনা 

বর্গের সামগ্রী পাইতাম । সরল অন্তরে তোমার কাছে প্রার্থন! করি 
নাই, এজগ্ঠই তোমার ধনলাভে বঞ্চিত হুইয়াছি। পিত্: ভালরূপে 

অস্তরের মহিত প্রার্থনা করিতে শিখা৪। প্রার্থনা যদি অকপট হয়, 

তুমি প্রার্থনার উত্তর দাও, ইহাতে যদি বিশ্বাস না হয়, আমাদের মধ্য 
প্রার্থনা-রতধ যদি কৃতিম হয়, তবে যে ভাই ভগ্ীদের রোগ বিষম হুইবে। 
দীনবদ্ধো, তোমাকে কেমন করে দীনবন্ধু বলিয়া ডাকিতে হয়, শিখাও। 

শান্তি: শান্তিং শাহি! 

ভয়ানক পতনের সম্ভাবন! 

( ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল বৃহস্পতিবার, ৭ই আঘাঢ, ১৭৯৪ শক; 

২০শে ভূন, ১৮৭২ থঃ) 

দয়াময়, ন্মেহময় পিতঃ, ব্রদ্মাণ্ডের হ্বামী তুমি । হোমাকে কত 

লোককে শাসন করিতে হয়, কত কার্য করিতে হয়, কত চিন্ত। করিতে 

হয়। এত বড় রাজ! হুইয়! তুমি আমাদের মত নরকের কীটদিগের সঙ্গে 
নিয়ত বাস করিডেছ। কখন কোন সন্তান কি প্রার্থনা! করিবে, শুনি- 

ধার জন্ত প্রতীক্ষা করিতেছ। ঘোর নারকী একটা স্তব স্ততি, সঙ্গীত 

কিন্বা একটা প্রার্থন। করিলে, তখনই তুমি কাছে আদিয়া তাহার সকল 
£খ দূর কর। তোমারত একটা কি দশটা সন্তান নয়, কিন্ধু হাজার 

হাজার, লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি সন্তান তোমার নিকট কত প্রার্থনা 

করিতেছে । সকলেরই কাছে তুমি আছ, পাছে কেহ ভাকিয়। তোমাকে 
দেখিতে না পায়, এবং তোমাকে দ্বেখিতে না পাইলে তাহার পাপ 
শাস্তি বুদ্ধি হয়, এজস্ত তুমি প্রত্যেক পুঙ্জ কন্পার নিকট রহিয়াছ। 

ধন্য, পিত; তুমি । কিন্তু দেখ, তুমি এত দয়! করিতেছ, তোমার প্রতি 



যৌবনের উৎসাই ৭ 

আমাদের কেমন ছুর্বযবহার। বিশেষরপ আমাদিগকে ভাল করিবার 

জন্ত কত ধত্ব করিতেছ। আমরা ভাবিয়া দেখি ন! যে, তুমি আমাদের 
প্রত্যেককে ভালবানিয়া প্রত্যহ কত দয়া প্রকাশ কর। মনে করি, 

তুমি সাধারণ নিয়ম করিয়া দিয়াছ, এমন্ত হু্ধ্য ভামাদের কিরণ দেয় 
এবং পৃথিবী ফরে শোভিত হইয়। আমাদিগকে হ্ুত্বাছ আহার দেয়। 
তুমি যে আমাদের গৃহে থাকিয়া খাওয়াও, পরাও, উপাগনা করাও, 
অবিশ্বাসী অন্ধ মন তাহা দেখে না। একটী পরিবার করিবার কন্ত 

আশ্রম করিলে, কিন্তু বলিতে হুদয় বিদীর্ণ হয়, এখনও আমাদের মধ্যে 
মিলন হইল ন1। পিতঃ, শীদ্র উপায় করিয়া দাও, নতুবা! নিশ্চয়ই এই 
আশ্রমে আমাদের ভয়ানক পতন হইবে । 

শান্তি: শাস্তিঃ শাস্তিঃ 

যৌবনের উৎসাহ 

( ভারভাশ্রম, গ্রাতঃকান, শুক্রবার, ৮ই আধাঢ, ১৭৯৪ শক, 

২১শে জুন, ১৮৭২ খৃঃ) 

প্রেমময়, অল্প বয়মে কেন আমাদের বার্ধক্যের লক্ষণ উপস্থিত 

হইল? কোথায় গেল আমাদের সেই যৌবনের অন্থরাগ এবং উৎসাহ? 
ঘ্শ বৎসর পূর্বের তোমার প্রেমমুখ দেখিয়! আমাদের কত মানন্দ হইত , 
কেমন উদ্বোগী হইয়া চারিদিকে তোমার দয়ার কথা প্রচার করিতাষ। 
ঘোৰ নিরাশ! এবং অবিশ্বাসের কৃুযন্ত্রণা গ্রাঙ্থ করিতাম না। তৃমি দেই 

পুরাতন পিতা, এখনও তেমনি জ্রাগ্রৎ, জীবন্ত, প্রেমোজ্জল রহিয়াছ, 

আমরা কেন অল্পদিনের মধ্যেই বুদ্ধ এবং অবদন্ন হইয়া পড়িলাম। পিতঃ, 
তোমার কাছে কে কবে বড় হয়, তাই প্রার্থনা করি, যেন চিরদিন 



৭৮ প্রার্থনা 

তোমার নিকট থাকিয়া, ছোট বালক বালিকার মত নিতাস্ত অস্থগত ও 

মরলভাবে তোমার আজ! পালন করি, এই আশীর্বাদ কর, তাহা! 

হইলে আমাদের মখো অপবিত্র ভাব অসম্ভব হইবে এবং পরম্পরের 
প্রতি পবিত্র প্রেম সঞ্চারিত হইবে | 

শান্তিঃ শাস্তি: শাস্ছিঃ? 

এক এরভুর সেবক হইয1ও শ্রপ্রণয 

( ারতাশ্রম, প্রাভঃকাল, শনিবার, »ই আমাঢ, ১৭৯৪ এক, 

২২শে জুন। ১৮৭২ থুঃ) 

হে পিতঃ, আমব! সকলেই তোমার উপাপনা করি, এবং তোমার 

স্ব! বরি, কিন্তু এক দেবতার উপাসক এবং এক প্রস্থুর সেবক 

হইয়াও আমাদের মধ্যে কিরূপ অপ্রণয্ এবং অনস্ভাব, তাহা তূমি 

জানিতেছ। এত কাল তোমার সাধন করিলাম, কিন্তু কেন যে এখনও 

পরম্পরকে ভালবাদি না, তাহার কারণ তুমি জান। পিতঃ, আমাদের 

স্বার্থ অঠঙ্কার চুর্ণ কর। যাহাতে ভাই ভগ্রীদের বুকে লইয়া তোমার 

কাছে আসিতে পারি, হৃদয়ে এমন ছুমতি এবং ক্ষমতা বিধান কর। 

পূর্বব বাঞ্গালার যে সকল প্রাণের ভাইদিগকে তুমি কাছে আনিয়া 
দিহাছিলে, অবিশ্বাম যেন তাহাদিগকে দূর করিয়া লা দেয়, এই 

আশীর্বাদ কর। তোমার আধ্যাত্মিক রাজ্যে বগিয়া যেন দিন দিন 

ভাই ভগ্লীদের সঙ্গে তোমার সৌন্দর্য ভোগ করি, এবং তোমার প্রেম- 
পরিবার মধ্যে মুস্ধ হইয়া থাকি, এমন শুভ বিধান কর। 

শান্তিঃ শান্ধিঃ শান্তিঃ। 



ভোমার গ্রাতি আসক্ত কর দ্% 

তোমার প্রতি আসক্ত কর 

(ভারতাশ্রম, সায়ংকাল, শনিবার, ৯ই আযাঢ, ১৭৯৪ শক; 

২২শে জুন, ১৮৭২ গৃঃ) 

দ্বীনবন্ধো, সংসারে নানাপ্রকারে জড়ীভূত হইয়া দেখিলাম, সেখানে 

শান্তি নাই, কেবল অশান্তি এবং সখের প্রলোভন | সেখানে পাপের 

শ্লোত এমনই প্রবল যে, দি তোমার প্রেমে আমাকে মুস্ক না কর, তবে 
নিশ্চয়ই সংসার আমাকে টানিয়া লইয়া বিনাশ করিবে। পিতঃ 

তোমার পদাশ্রয় ভিন্ন যে নিরাপদ হইতে পারি না। তোমার প্রতি 

আসক্ত হওয়া যে এখন জীবনের নিতাস্থ আবশ্যক হইরা পড়িয়াছে। 

পিতঃ, তোমার প্রতি যাহাতে দিন দিন অন্তরের নিগুঢ প্রেম বৃদ্ধি পাক, 

এই আশীর্বাদ কর। 

শাস্তি শাস্তি: পাস্তিঃ 

কেবলই পরের দোসানুসন্ধান 

( ভাবভাশ্রম, প্রাতঃকাল, সোমবার, ১১ই আধাচ। ১৭৯৪ শক, 

২৪শে জুন, ১৮৭২ খুঃ) 

হে অন্তধ্যামী পিতঃ, যখন জীবন দেখি, তখন পাপের অন্ধকার 

দেখিয়। ভয় পাই ,কিস্তু আবার যখন দেখি, আমাদের জীবনের দ্বারা 

কত ভাই ভম্বীর অধন্ বৃদ্ধি হইতেছে, তখন দেখি যে, যথার্থই আমরা 
পাপন্সাগরে ডুবিয়া আছি। আমাদের একটী কথা এবং একটা দৃষ্টান্ডে 

যে অন্যের কত অপকার হয়, তাহা আমরা ভাবিয়। দেখি না। আমা 

দের উপাসনায় নির্জীব ভাব দেখিয়া এই আশ্রমের ভগ্রীদের জীবন যে 



৮০ প্রার্থন। 

কলক্কিত হইতেছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আমরা যদি ক্রোধ, 
হিংসা, স্বার্থপরতা এবং কামের উত্তেজন! হইতে মুক্ত হইয়া, একা গ্রহথদয়ে 
তোমার পুজা করিতে পারিতাম, তবে এত দিনে আমাদের মধ্যে 
নিশ্চয়ই তোমার প্রেম-পরিবার সংস্থাপিত হইত । আমর! কেবলই 
পরের দোষাইসদ্ধান করি, তাহাদের গুণের প্রতি দৃষ্টি করি না। যাহাতে 

নির্থল-হাদয় হইয়া ভাই ভগ্রীদের প্রতি পবিত্র মধুর বাবহার করিতে 
পারি, এই আশীর্বধাদ কর। 

শাস্তি; শাস্তি শান্তি 

পরস্পবকে চিনিলাম না 

( ভাবতাশ্রম, প্রাতঃকাল, মঙ্গলবার, ১২ই আধাঢ, ১৭৯৪ শক , 

২৫শে নত ১৮৭২ খুঃ ) 

পিতঃ, তোমার প্রেমধামের যাত্রী হইয়া কেন আমর! এখনও মধ্য- 
পথে দীড়াইয়া রহিলাম। কে কোথায় ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিচ্ছি হইয়! 

পড়িয়াছিলাম, কত দয়া করে তুমি আমাদের এই আশ্রমে আনিলে , 
কিন্তু দেখ, আমরা পরম্পরকে চিনিলাম না। সেই স্থন্দর, কোমল 

প্রকৃতি স্ত্রীজাতির মধো যে তোমার মাতৃভাব বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা 

আমরা অন্গুতব করিতে পারিলাম ন! , এবং উন্নতন্বভাব পুরুষ জাতির 

মধ্যে যে তোমার সৌন্দর্ধা এবং পিতৃভাব, তাহাও আমাদের সাধন 

হইল না। এইক্সপে ভাই ভগ্নীদের মধ্যে তোষাকে ন! দেখিয়া, পর- 

স্পরের প্রতি যে কত দুর্ধ্যবহার করি, অন্তধামী তুমি, সকলই দেখি- 
তেছ। এই যে ভয়্ীগুলিকে তুমি আনিয়াছ, তাহাদিগকে যদি তোমার 
কন্তা বলিয়া মর্ধ্যাদা ও সমাদর করিতাম, তবে কি মনে অপবিভ্রতা 



বাকুল অস্তরে ডাক। ৮১ 

থাকিভ 1 নাখ, বলিয়া! দাও, কিরূপে আমর! পবিজ্ঞ হয়! সী পুরুষের 
প্রতি সম্যবহার করিব এবং ছুশ্ছেঙ্য প্রেম-শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়! চিরদিন 
তোমার পৃজা করিয়! কৃতার্থ হইব। 

শাস্তি শাস্তি: শাস্তি; 

ব্যাকুল অন্তরে ডাক। 

( ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, বৃহস্পতিবার, ১৪ই আধাঁঢ, ১৭৯৪ শক, 
২৭শে জুনঃ ১৮৭২ খৃঃ) 

হে অন্তর্যামী, আমাদের প্রার্থনা কি তুমি শুন না? বুঝিতেছি, এই 

জন্ত আমাদের আবেদনপত্র তোমার সন্ধান হইতে ফিরিয়া আসে 
যে, তাহা সরল এবং ব্যাকুল নহে। তুমি চাও, সন্তান যথার্থ ই পুণ্য 
চায় কি না। যাই দেখ, কোন সস্তান ব্যাকুল অস্তরে তোমার নিকট 

পুণ্য ভিক্ষা করে, তখনই তুমি তাহার মনোবাঞ্ছ। পূর্ণ কর। তোমার 
কাছে যেন ব্যাকুল অন্তরে আসিতে পারি, এই আশীর্বাদ কর। 

শান্তিং শান্তিঃ শান্তি; 

ছুর্গতির কারণ 

( ভারতাশ্রম, প্রা্ঃকাল, শুক্রবার, ১৫ই আবাট, ১৭৯৪ শক 

২৮শে জুন, ১৮৭২ খৃঃ) 

আনন্দস্বরূপ পিতঃ, তোমার চরণতলেই আমাদের নিত্যস্থথ এবং 

কধারাশি, ইহা আমর! বিশ্বাস করি না। বিষয়-স্থখ অসার, ইহা! 

মুখে বি, কিন্ত হৃদয় প্রাণ তাহা স্বীকার করে না, এইজন্তই আমা" 
১৯ 



৮২ প্রার্থন! 

দের এই ছুর্গতি। না তোমাতে স্থখী হই, ন! সংসারে সখ লাভ 
করি। 

শাস্তিঃ শান্তিঃ শাস্তিঃ 

প্রেরণ! গ্রা্ছু করি ন! 

€ ভারতাশ্রম, সায়ংকাল, শুক্রবার, ১৫ই আবাঁচ, ১৭৯৪ এক , 

২৮শে জুন, ১৮৭২ খুঃ) 

হে ঈশ্বর, অবিশ্বাসীদিগের দশ| দেখ। তুমি কত দয়া করিতেছ, 

ঘোর অবিশ্বাসের সময়েও সন্তানকে ছাড়িতে পার না, সর্বদ] কাছে 

আসিয়া আমাদের পাপ জীবনকে পবিভ্র করিবার জন্য কত স্বর্গের 
আদেশপত্র প্রেরণ করিতেছ, কিন্ত তোমার প্রেরণা আমর গ্রাহ্থ করি 

না, এজন্তই আমাদের এইরূপ হীনাবস্থ!। বল, পিতঃ, ছুদয়ের মধো 

তুমি বিরাজিত থাকিয়া যে উপদেশ দিতেছ, কিন্ধূপে তাহা পালন 
করিব। 

শান্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ। 

পুৃণ্য-সূর্য্য এবং প্রেম চন্দ্র 

( ভারতাশ্রম, প্রাতংকাল, শনিবার, ১৬ই মাধাচ, ১৭৯৪ এক, 

২৯শে জুন, ১৮৭২ খুঃ) 

হে প্রেষময়, পুপ্যময় ঈশ্বর, তোমার উপাসন| করিলে অন্তরে যুগপৎ 

ছুটা শ্রোত প্রবাহিত হয়। প্রেমন্োত এবং পুণাশ্নোত। কিন্ত আম 

“বের বিড়ম্বনা দেখ । যখন আমরা তোমার পবিত্রতা পাইবার জন্ সাধন 



আম্থরিক মিল হইল না! ৮৩ 

করি, তখন আমাদের হ্বদয় কঠিন হইয়া যায়, নীরস কঠোর ভাবে 
তোমার প্রেমরাঙ্জোর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, আবার খন তোমার 
প্রেম লাভ করিতে অভিলাষ করি, তখন আবার হ্বদয়ে তোমার পুপাময়্ 
সিংহাসন দেখিতে পাই না। কবে, পিতঃ, তোমার পুণ্য-নুধ্য এবং 

প্রেম-চন্্র একেবারে আমাদের অস্ত্ররাকাশে উদ্দিত হুইবে। যখন 

তোমার প্রেম পবিভ্রতা উভয়ই আমাদের হৃদয়ে আসিবে, তখনই যে 
আমাদের পরিত্রাণ, তাহাই যে আমাদের শাস্তিগৃহ এবং শ্বর্গ এবং 

তাহাকেক্ট যে যথার্থ উপাসনা বলি। 

শান্তি; শাস্তি: শাস্তিঃ। 

শপ শপ 

আন্তরিক মিল হইল ন! 

( ভারতাঅম, প্রাতঃকাল, মোমবাব, ১৮ই আধাচ, ১৭৯৪ শক, 

১ল! জুলাই, ১৮৭৯ থুঃ ) 

হে অনাথশরণ, অনেক বৎসর হইতে তোমার আশ্রয় লইয়াছি, 

কিন্তু এখনও তোমার সঙ্গে আত্তরিক খিল হইল লা। এই তোমার 

সম্তানগণ যেমন শিকটে, তেমনই তৃমিও নিকটে রহিয়াছ, জানিতেছি , 

তথাপি হৃদয় তোমাকে ধারিতে পারিতেছে না। তোমা হইতে যেমন, 

তেষনি আবার তোমার পুত্র কণ্তাদের হইতেও বিচ্ছি রহিলাম। দিন 
দিন একত্রে উপাসনা করিতেছি, অথচ পরম্পরের হৃদয়ের যোগ হইতেছে 

না, এই দুঃখের কথা আর কাহাকে বলিব এবং আর কেই ৰা এই দুঃখ 

ঘুচাইতে পারে? তোমার সঙ্গে যদি দর্শন, শ্রবণ এবং প্রাণযোগ ন| 
হইল, তবে কিকূপে তোমার পরিবারের সঙ্গে যোগ হইবে । এস, পিতঃ, 

দ্বেখ! দাও, কর্ণে তোমার কথা বল, তোমার কথা শুনিয়া সমন্ত জীবন 



৮৪ প্রার্থন৷ 

পুণাপথে নিয়োগ করি, এবং তোমার দাস দাসী হইয়! চিরদিন তোমার 

সঙ্গে প্রাণষোগে আবদ্ধ হই। 

শাস্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ। 

পবিত্র দৃষ্টি 

( ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, মঙ্গলবার, ১৯শে আধাঢ, ১৭৯৪ শক, 

২রা জুলাই, ১৮৭১ খুঃ ) 

হে ভক্তবংসল, প্রেমসিদ্ধো, তুযি পবিত্র প্রেম-সিংহাসনে বলিয়া 

রহিয়াছ। চারিদিকে তোমার পুন্রকন্তাগণ তোমাকে ডাকিতেছেন, 

সিংহাসনের দিকে তাকাইয়া তোমার অপরূপ পুণ্য প্রভ! দেখিতেছেন, 

তোমার ধ্যান উপাসনা করিয়া কৃতাথ হুইতেছেন। নিয়তই তুমি 

তাহাদের অন্তরে তোমার প্রেম পবিত্রতা প্রেরণ করিতেছ, সেই হদৃশ্াই 
আমার আন্তরিক আশ্রম তাহাই আমার শান্তিনিকেতন । কিন্তু, নাথ, 

অনেক দিনের পাপাভ্যাসে চক্ক এমনই মলিন করিয়া ফেলিয়াছি যে, 

বাহিরে সেই শোভ।! দেখিতে পাষ্ট না। কত দয়া করিয়া তোমার যে 

সকল পু কন্তাদদিগকে কাছে আনিয়! দিলে, তহার্দিগকে নীচ অপবিজ্র 

মনে করি, তাই তোমার আশ্রমের প্রকৃত সৌন্দর্য দেখিতে পাই না। 
এই আশ্রম যে তোমার মহিমা এবং তোমার করুণার ব্যাপার, তাহা! 

সর্বদা! হৃদয়জম করিভে পারি না। পিতঃ, আমাদের চক্ষু পবিত্র 

করিয়। দাও। 

শান্তিঃ শাস্তি; শান্তিঃ । 



যৌবনের ধেবতা ৮৫ 

যৌবনের দেবতা 

€ ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, বুধবার, ২*শে আযাঢ, ১৭৯৪ শক, 

ওরা জুলাই, ১৮৭২ খু) 

হে ঈশ্বর, এই যৌবনকালে কোথায় উৎসাহী হইয়া আমর! সর্বদা 
তোমাকে অন্বেষণ করিব এবং তোমার পবিত্র ইচ্ছা! সাধন করিব- না, 

আমরা নিজের হ্ষুত্র অপবিভ্র বাসনা কল চরিতার্থ করিবার জন্ই 
ব্যস্ত রহিয়াছি। বৃদ্ধাবস্থায় পাছে ভাই তগ্নীদের উপর কর্তৃত্ব করিতে 
অক্ষম হই, এই ভয়ে এখনই তাহাদিগকে পদতলে ফেলিয়া, মান, সম্রম 

এবং প্রস্থৃত্ব উপার্জন করিতে যন্ুবান্ হইম্বাছি। এই যৌবনের বল 
বিক্রম, বিষ্কা বুদ্ধি, উৎসাহ এবং অগ্রাগ- পর্বস্থ যদি তোমাকে দিতে 

পারিতাম, তবে জাজ আমর! কত স্থ্খী হইতাম। পাপের হস্তে হৃদয় 

প্রাণ দিয়া যে কত যন্ত্র1 পাইতেছি, তাহাত দেখিতেছ । নাথ, যাহাতে 

আমরা তোমার হই, এই আশীর্বাদ কর। এমন যৌবন-সময়ে যদি 
তোমার ধশ্মসাধন না করি, তবে যে শেষে ভম্নানক অন্ুতাপে মরিতে 

হইবে। এই কালে তোমার জন্য যে আমাদের সমস্ত দিন পরিশ্রম 

কর] উচিত! কবে, নাথ, জিহবা! দিবানিশি তোমাকে “দয়াময়, দয়াময়” 

বলিয়। ভাকিবে, এবং নিরস্তর তোমাকে 'প্রাণনাথ, প্রাণনাথ' বলিয়া 

তোমার দ্বিকে আর্ট হইবে? হস্ত কবে তোমার জন্ত সমন দিন 

থাটিবে? অবশেষে ধৃদ্ধকালে মৃত্যুর সময় যখন রলন1 তোমার নাম লইতে 

পারিবে না, চক্ষু চারি দিক অন্ধকার দেখিবে-_যখন দেখিব যে, ষৌবন- 
কালে তোমারই পূজা করিয়াছি, তোমার মুখের দ্রিকে তাকাইয়! 
তোমাকে পাইবার আন্থই সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়াছি, এবং সর্বান্থ 
তোমার জন্য দান করিয়াছি, তখন হৃদয়ে কত আনন্দ হইবে, তুমি 



৮৬ প্রার্থন! 

কাছে থাকিয়া তখন কত মধু ঢালিয়া দিবে । নাথ, তাই বলিতেছি, 
আমাদের যৌবন তুমি গ্রহণ কর। বিশেষতঃ এই ভশ্বীদিগের অন্তরে তুমি 

এই কথা বলিয়া দাও যে, বৃদ্ধাবস্থায় ইভারা কোন ভাল সামগ্রীই তোমাকে 
দিতে পারিবেন না, যদি যৌবনের প্রেম ভক্তি এবং অঙ্রাগ তোমার 

চরণে সমর্পণ না করেন। হে জীবনের অধিপতি, তুমি' আমাদের 

যৌবনের দেবতা হও। পাপের সেবায় যেন যৌবন বিনষ্ট না হয়, এই 
আশীর্ব্বাদ কর। 

শান্টিত শাস্তি শাস্ছি:' 

নিগুচ উপাসনা 

( ভাবনাশ্রন, প্রাত:কল, রৃহম্পতিবার, ২১শে মানা, ১৭৯৪ এক) 

৪ঠা জুলাই, ১৮৭২ খুঃ) 

হে গ্ুণপিন্ধু ঈশ্বর, তোমার রাশি রাশি গুণ, কাহার সাধা তোনার 

গুণের নিগুঢ তত্ব ঝুঝিয়। উঠে , জ্ঞান কৌশল যেমন তোমার অনন্ত, 
তেমনই অপার তোমাব প্রেম। যতই তোমার বিষয় জানিভেছি, 

ততই অবাক হইতেছি , তোমার আশ্চধ্য নৃতন নৃতন ভাব দেখিযা, মন 

বিস্মররসে পূর্ণ হইতেছে | এই এক উপাসনা-প্রণালীতে ঘে, তুমি 

কত গভীর ,.হইতে গশ্ীরতর তন্ব সকল গ্রকাশ করিতেছ, ভাবিলে 

নিস্তব্ধ হই। পাপীর জগত এত করিবে, ইহা ত স্বপ্নেও ভাবি নাই, কোথায় 
কীটের স্তায় ন৫কে বিচরণ করিতেছিলাম, আর তুমি কি না স্বয়ং 
উদ্ধার করিয়! আনিয়! এই উপাসনার অম্বত পান করাইতেছ। তোমার 

উপাসনার নিগৃড তত্ব কে বুঝিবে? কিরূপে তুমি আমাদিগকে উপাসনা 

শিক্ষা দিলে, এবং কোন পথ দিয়া দিন দিন তুমি ব্বামার্দিগকে উপা- 



নিগৃঢ় উপাসনা ৮৭ 

সনার গভীর হইতে গভীরতর রাজ লইয়। যাইতেছ, তাহ! বুঝিতে 
পারি না। যতই প্রাণের গভীর স্থানে প্রবেশ করি, ততই তোমার 
নিগৃড ব্যাপার সকল দেখিয়। চমত্কৃত হই। মন্ন্ত-হবদবের কত দূর 
গভীরতম প্রদেশে তোমার রাজ্য বিস্তৃত রহিয়াছে, কাহার সাধ্য, তাহা 
অবধারণ করে? প্রতোক পুত্র কন্তার অনন্ত জীবন অধিকার করিয়! 

রহিয্বাছ। ভবিষ্তে সম্তানদিগের নিকট আরও কত নিগৃড তত্ব সকল 
প্রকাশ করিবে, তাহা ভাধিলে মন প্রফুল্ল হয়, কত আশা হয়, কত 

আনন্দ হয়। হে গুপনিধি, আর বাহিরের ধর্মাডন্বরে মিলিতে চাই 
না। মনের ভাব প্রকাশ করিতে না পারিলাম, সঙ্গীত করিতে অসমর্থ 

হইলাম, ক্ষতি নাই, প্রকাশ্ট জীবনের তেজ দেখাইয়া কয়েকজনের চরিত্র 

সংশোধন করিতে পারিলাম না, তাহাতেও দুঃখ নাই , কিন্তু এই 
আশীর্ববাদ কর, যেন উপাদনার সময় দেখিতে পাই, নিম্তব্ধভাবে তোমার 

পুন্রকন্তাগণ তোমার নিকটে বসিয়। আছেন, তোমার প্রেম-সমীরণ 

তাহাদের গায়ে লাগিতেছে, তোমার পুণ্যক্্োতি তাহাদের অস্তরে 

পড়িতেছে , ইহাই আমার স্বর্গ, ইহাই আমার মুক্তি । পিতঃ, এইক্বপ 

নিগৃভাবে আমাদিগকে তোমার নিকট বসিতে শিক্ষা দাও, তাহ? 

হইলে মৃত্যুর সময় কাদিতে হইবে না, কারণ, তখন দেখিব, তুমি আমার, 
এবং আমি তোমারই । 

শান্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ) 



৮৮ প্রার্থনা 

প্রশান্ত এবং অচঞ্চল 

( ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, শুক্রবার, ২২শে আধা, ১৭৯৪ শক , 

$£ই জুলাই, ১৮৭২ খৃঃ) 

হে নিন্তন্ধ গম্ভীর পুরুষ, এই দেখ, সেই আমর! ্োোমার কাছে 

বলিয়া আছি, কিন্ত আমাদের মন কেমন চঞ্চল, কোন মতেই তোমার 

প্রতি স্থির এবং একাগ্র হয় না। বঙ্গ, নাথ, ০সই স্থান কোথায়, যেখানে 

গেলে মন বিক্ষিপ্ত হয় না, কিন্তু কেবলই ্ুস্থির এবং প্রশাস্তভাবে 

তোমার কাছে বসিয়া থাকিতে পারিব। নাথ, আমাদের স্ববদাই পরি- 

বর্তন, কিন্তু তুমি আমাদের বাল্যকালে যেমন প্রশ্রাস্ত এবং গম্ভীব ছিলে, 

এখনও ঠিক তোমার মেই মৃত্তি এবং সেই ভাব রহিয়াছে। সমস্ত দিন 
তোথার পৃঙ্জা! এবং তোমার সেবা করিব বলিয়া, আমরা কতবার অঙ্গী- 

কার করি, কিন্তু, হে অন্তর্ধামী, তুমি জান, দিনের মধো কত শত বার 
আমাদের পতন হম্স। তোমার কোন পরিবর্তন নাই, ্গতের অত্যা- 

চার তোমার মুখ বিবর্ণ করিতে পারে ন1!, কোন ঘটনাতেই তোমার 

প্রেম-নয়নের নপান্তর হয় না। ব্রদ্ধাণ্ডে এমন কি বাপার হইতে পারে, 

যাহা ভোষার প্রশাস্ত গান্তীর্ধা বিচলিত করিতে পারে ? ধন্ত, পিতঃ, 

তোষার করুণ । আমাদের এত পাপ, পতন এবং চঞ্চলতার মধ্যেও, 

তুমি আমাদিগকে নিতা দয়া-সমুত্রে বাচাইয়া রাখিয়াছ , বল, নাথ, 
কিরূপে এই ধার শুধিব? কেমন করে সর্বক্ষণ তোমার প্রেমে নিমগ্ন 

থাকিব? যত দ্দিন বীচিয়! থাকিব, এবং যতক্ষণ নিদ্রা আসিয়া চৈতন্য 

হরণ না করিবে, ভাই ভগিনী সকলে মিলিয়া কেবল তোমারই পুজা 
এবং তোমারই সেব করিয়! হৃদম নির্মল করিব এবং জীবন সার্থক 

করিব। শান্তি: শান্তি: শাস্তি: 



অনেক প্র ৮৯ 

অনেক প্রভু 

€ ভারতব্ীয় ব্রন্ষমন্দির, সায়ংকাল,রবিবার, ৩১শে আধা, 

১৭৪৪ শক , ১৪ই জুলাই, ১৮৭২ খৃঃ) 

হে ইশ্বর । আমাদের ছুর্বল মন দশ দিকে যায়, অনেক প্রভূ, তাই 
আজ পর্যান্ত তোমাকে পাইলাম না। ছুঃখের সময় তোমাকে ছেড়ে 

আর এক দিকে সুখ অন্বেষণ করি। আমাদের প্রাণ যদি তোমাকে 

চাইত, তবে নিশ্চয়ই তোমাকে পাইভাব। আমি নিছ্ের ইচ্ছায় 

মন্দিরে আপি, নিঙ্গেব ইচ্ছায় ভাল পুস্তক পাউ, ম্পষ্টরূপে তোমার কথ! 

শুনে কার্ধ্য করি না, এইক্গ্তই ানাব ছুঃখ দুর হবনা। তোমাকে 
একটু একটু প্রেম দিয়া কতকগুলি প্রভুর দাসত্ব করি, কিন্তু শ্মশানে 
কেহই কাছে থাকিবে না, কেবল তোযাকে লনা দেই এজানিত রাজ্যে 

মাইতে ভইবে, ইহা ভাবি না। বিদ্যা, যান, সম্থম কিছুই সঙ্গে যাইবে 

না। তবে কেন-তুমি যে পরকাল এবং অনস্তকালের সম্বল-_-তোমার 
আশ্রয় গ্রহণ করি না! একাগ্রতা শিক্ষ। দাও, ভাই ভগ্নী সকলে মিলে 

তোমার বাতঙ্ছা চলিনা যাই। 

শাস্তি: শাস্তি শান্তি । 

বিশ্বাসে নবজ্ীবন 

€(ভারভাঅরম, প্রা তঃকফন, “লোনবার, ১শ। আ।বণ, ১৭৯৪ শক, 

১৫ই জুলাই, ১৮৭২ খু) 

হে করুণাময় পিতঃ, তোমার করুণাতে আবার এই শুক্ক মরুভূমিতে 

রস-সঞ্ধার হইতেছে । দয়াময়, দেখো, আবার যেন অবিশ্বাসের শ্রোতে 
৬ 



চে শ্র্থনা 

পড়িয়া প্রাণ না হারাই । যখন, নাথ, তুমি অনুকূল বাস প্রেরণ করিয়াছ, 
তখন যেন এই অন্থকৃল বাযুতে পরিচালিত হইয়া, শান্তির রাজো, 
প্রেমের রাজো, পবিজ্রতার রাজো গিয়া উপস্থিত হই। নাথ, দেখিয়াছি, 
যখন অবিশ্বানী হই, তখন সকলই শুকাইয়া যায়। যাহ! পূর্বে সরস 

ছিল, তাহা! আর সরপ থাকে ন!। ভ্রাতা ভগিনীদের মুখক্্রতে কেবলই 
কুটিলতা, অদরলতা দেখিতে পাই । কিন্তু বখন বিশ্বাসী হুই, তখন 

আবার নেই শুষ্কতা চলিয়া যায়, নীরস মরুভূমিতে রস-সঞ্চার হয়, শু 

বৃক্ষ মুগ্তরিত হয়, ভ্রাতা তগিনীগণের মুখমণ্ডল কোমল পবিত্র সরল দেখা 
যায়, ঘদম়ের প্রণয় তাহাদের 'প্রণস্কে জাকর্ষণ করে। তাই, প্রাণের 

ঈশ্বর, জানিয়াছি, মন্দ ভাবিলেই মন্দ, ভাল ভাবিলেই ভাল হওয়া যায়। 

দেখ, নাথ, মঙ্গলম্য়। তোমাকেই যেন সর্বদা! চিন্তা করি। তুমি যখন 
করুণা করিয়৷ শুফতার মধ্যে রসসঞ্চার করিয়| দাও, অপ্রেমের মধ্যে 

প্রেম আনয়ন কর, তখন যে কোন অবস্থায় পড়ি না কেন, তন্মধো 

তোমার করুণার প্রতি যেন একান্ত নির্ভর করিতে পাবি। 

শাস্তি; শাস্তিঃ শাস্তি । 

উপাসনাতে ন্বখী 

( ভারতাশ্র্, প্রাতঃকাল, ম ক্গলবাব, ২র আাবণ, ১৭৯৪ শক, 

১৬ই ন্দুলাই, ১৮৭২ খৃঃ ) 

হে দীননাথ, দয়ার সাগর, তুমি তোমার উপাসনাতে আমাদিগকে 

স্থখী করিতেছ। চারিদিক হইতে বিপদের ঢেউ আসিতেছে । কিন্ত 

তুমি এই উপাসনাগৃহন্বপ স্বীপটা দিয়াছ, এখানে বসিয়া রহিয়্াছি; সেই 

বিপদ্দের ঢেউ আমাদিগের কিছু করিতে পারিতেছে ন!। দয়াময়, 



তুমি মাছ ৯১ 

আমাদের বাহিরের অবস্থা_ছুঃখের অবস্থ। হয় হউক, কিন্ত দেখো, 

নাথ, অন্তরের এই স্থখের অবস্থা যেন চলিয়া না যায় । নাথ, আমর 

এই অবস্থা সর্ববদ! ধরিয়। রাখিতে পারি না। অতএব তোমার নিকটে 

প্রার্থনা, তুমি চিরদিনের জন্ত আমাদের এই অবস্থা স্থিরতর রাখ । 
শান্তিঃ শান্তিঃ শাস্তিঃ! 

তুমি আছ 

( ভারতাশ্রম, প্রা তঃকাল, বুধবার, ওরা শ্রাবণ ১৭৯৪ শক, 

১৭ই জুলাই, ১৮৭২ খুঃ ) 

হে দয়ার সাগর, 'তুমি আছ? শুদ্ধ এই কথ! জানিয়া কি হইবে, 
যদি 'তুমি আছ” এই কথা আমার হৃদয় দৃটরূপে ধারণ না করিল। 

তুমি আছ, এই আমার নিকটে আছ, সর্ধবঘ1 আমার সঙ্গে আছ, এই 
বিশ্বাস আমার গুদয়ের শিয়ামক হউক । নাথ, তুমি আছ, এই কথা 
অনেক সময়ে মুখে বলি, বস্তুতঃ: হৃদয়ে অনুভব করি না। যদ্দি করিভাম, 

তাহা হইলে পাপ তাপ অশান্তি কোথার চলিয়া যাইত । অতএব 

প্রার্থনা, “তুমি আছ” এই কথা যেমন বলিব, তেমনই যেন ঞ্বদয়ে অনুভব 

করি, তেমনই যেন উহা! আমাদিগের নিয়ামক হয়। দয়াময়, তুমি 
আমাদিগের এই প্রাথন। পূণ কর। 

শাস্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তি; 



৯২ প্রার্থন! 

মিরলস ধর্নধ 

( ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, বৃহস্পতিবার, ৪ঠা শ্রাবণ, ১৭৯৪ শক, 

১৮ই জুলাই, ১৮৭২ থুঃ) 

হে জীবস্ত জাগ্রৎ জগদীশ্বর, তোমার নিকটে প্রার্থন৷ করিবার 
পূর্বে আমাদিগকে বুঝাইয়। দাও যে, তুমি এখানে বর্তমান থাকিয়া 
আমাদ্িগের সকল কথা গুনিতেছ। দয়াময়, যে জীবনে উৎনাহ নাই, 

শীতল, সে জীবন যে মৃত, তাহাতে পুণ্য শান্তি সঞ্চিত হইতে পারে 
না। নাথ, মৃত জীবন লইয়! আমরা কি কখন ধর্মপথে অগ্রসর হইতে 

পারি? পিতঃ যাহাতে আমরা সর্বদ! জীবস্ত জাগ্রৎ থাকিতে পারি, 

কখন নিজিত ন! হই, তুমি আমাদিগকে এমন বল বিধান কর । নিরলস 
ধর্টের জন্ত উত্মাহী না হইলে, জগদীশ, আমরা পুণ্য, পবিত্রতা. শাস্তি, 
প্রেম লাভ করিতে পারি না। অতএব, দয়ার সাগর, আমাদিগকে 

নিরলস ধর্দের জন্ম নিয়ত উৎসাহী রাখ, এই তোমার নিকটে 

প্রার্থনা । 

শান্তি: শান্তি: শাস্তিঃ | 

ভাদ্রোৎসবের আশীর্বাদ 

( ভারতীশ্রম, প্রাতঃকাল, সোমবার, ৪ ভাত্র, ১৭৯৪ শক, 
১৯শে আগষ্ট, ১৮৭২ খৃঃ) 

হে দয়াময় পিতঃ, গভকল্য উৎ্মবে কত দয়! প্রকাশ করিলে। 

আমরা তোমার এই নকল মহত্তর দয়া ধারণ করিয়। রাখিতে পারি ন|। 

এই জন্ত আমাদিগের ছূর্দশা সমূপস্থিত হয়। অন্ত তোমার নিকটে 



এক পরিবারে বন্ধ ৯৩ 

প্রার্থনা, তোমার উৎসবে যাহা আষরা লাভ করিলাম, তাহা! য্নে চির- 
দিনের অন্ত সঞ্চয় করিয়া! রাখিতে পারি। 

শাস্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তি: ! 

এক পরিবারে বদ্ধ 

( ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, মঙ্গলবার €ই ভ্তান্র, ১৭৯৪ শক , 

২*শে আগষ্ট, ১৮৭২ খৃঃ) 

হে দয়াময় পিত£ অস্ত ছুই দিন কতযত্ব করিয়া উৎসবের ফল 
ধরিয়! রহিয়াছি। যত দিন বীচিয়া থাকিব, যদি এইরূপ করিয়! ধরিয়া 
থাকিতে পারি, তাহা হইলেই আমাদের মঙ্গল, আমাদের পরিস্রাণ। 
নাথ, তোমারই আদেশে আমরা সকলে একজে বাস করিতেছি । আমরা! 
আমাদিগের মধ্যে কাহাকেও উপেক্ষা! করিয়! পরিআাণ লাভ করিতে 
পারিনা। অতএব আমরা যাহাতে নকলে সন্ভাবে, ম্ষেহ গ্রীতিতে, 
সর্বদা এক পরিবারে বদ্ধ হুইয়! থাকি, তুমি এমন আশীর্ববাদ কর। 
যখন তোমারই আদেশে একত্র বাস করিম্বাছি, তখন যেন আমাদের 
মধ্যে কাহারও পরিবার-বদ্ধন সংস্থাপন হওয়ার পক্ষে সংশয় ন! জনো। 

শাস্তিং শাস্তিঃ শাস্তিঃ। 



৪৪ প্রার্থন! 

উচ্চ মন্ত্র 

( ভারতাশ্রম, শ্তক্ুবার, ৯ই চৈত্র, ১৭৯৪ শক, 

২১শে মার্চ, ১৮৭০ খুঃ) 

আশ্রমের প্রেমপিস্কু পিতঃ, ধিনি যে দিন বঙ্গদেপ্রের জন্য, ভাই 
ভগিনীর ক্ন্য গোপনে তোমার কাছে কাদিবেন, বঙ্গদেশ এবং সমুদয় 

ভাই ভগিনী দেই দিনই তাহার হইবে, ইহা তোমারই উচ্চ মক্্। 

শান্তি শান্তি: শাস্থিঃ। 

০ সস 

পবিত্র প্রণয় 

( ভারতাশ্রম, মঙ্গলবার, ১৩ই চৈত্র, ১৭৯৪ শক, 

২৫শে মার্চ, ১৮৭৩ খ্বঃ) 

তুমি আমাদের মধো পবিজ্ঞ প্রণয় স্থাপন করিবে, ইহাই মামাদে 
আশা ভরসা । 

শাস্তিঃ শাস্তিং শান্তি: । 

ভূলাইয়৷ রাখ 

( ভারভাশ্রম, মঙ্গলবার, ২.শে চৈত্র, ১৭৯৪ শক , 

১ল! এপ্রেল, ১৮৭৩ খৃঃ ) 

প্রেমসিন্ধু পিতঃ তোমার ন্বর্গে সেই ভালবাসা মাছে-_যাহার এক 

বিন্বু আমাদিগকে দিলে, আমাদের মন পবিত্র হইবে। সেই পবিভ্র 

প্রণয় দিয়া আমাদের ভুলাইয়া রাখ । শা্টি: শা্ডিঃ শাস্তিঃ। 



তুমিই 'মানাদের স্বর্গ ৯৫ 

তুমিই আমাদের স্বর্গ 

( ভারতবর্ষীয় ব্রন্ষমন্দির, রবিবার, ৭ই পৌষ, ১৭০৫ শক ; 

২১শে ভিমেম্বর, ১৮৭৩ খুঃ) 

হে ঈশ্বর! তুমিই আমাদের স্বর্গ, যেখানে স্বর্গ, সেখানে তুমি, ইহা 
অনার কথা । তোমা ভি আর কি কোথাও স্বর্গ আছে? তোমাকে 
ছাড়িয়। আর কোথায় স্বর্গ অন্বেষণ করিব? হে পবিত্র (প্রেমমন্ন পিতঃ ! 
তুমি আমাদের প্রেমধাম, তুমিই আমাদের শাস্তিধাম। যখন তোমার 
মধ্যে বাস করিয়। সুখী হই, বড ইচ্ছ! হয়, সবান্ধবে সেই স্থখ ভোগ 

করি, প্রাণ কাদিয়া বলে, আহা, এমন স্থুখের সময় কেহ কাছে নাই! 

কবে, পিত:, তোমাকে তোমার কপার সাক্ষী করিয়া বলিব, দেখ, পিতঃ, 

আমরা এতগুলি পাপী তোমার নামে এক প্রাণ হইয়া, সশরীরে তোমার 
স্বর্গে যাইতেছি ৷ দীননাথ । কবে পৃথিবীকে সেই ব্যাপার দেখাবে ? 
যদি না দেখাও, তবে কেহই যে তোমার ব্রাক্ষধর্দের জয়ধ্বনি করিবে ন!। 

কবে, পিতঃ, লশরীরে, সপরিবারে, সবান্ধবে তোমার ঘরে গিয়া, “এই 
কি হে সেই শান্তিনিকেতন" বলিয়া, তোমার পদতলে পড়িয়া, তোমার 

জয়ধ্বনি করিব? আশীর্বাদ কর, শীগ্ত আমাদের মনোবাহথ! পূর্ণ কর। 

শাস্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ। 

বেনেপুকুর ব্রাঙ্জসমাজের উৎদব 

(শনিবার, ১৯শে মাঘ, ১৭৯৫ শক, ৩১শে জানুয়ারী, ১৮৭৪ খৃঃ) 

ছে ৩প্রমসি্থু পতিতপাবন ঈশ্বর। আমর! কি নিজের ইচ্ছায় 
তোমার উপাসন! করিতে আমি? হে নাথ। তুমি ডাক, তাই তোমার 



৪৬ প্রার্থনা 

নিকট আমি । জগদীশ । তুমি প্রসন্ন হইয়! যখন প্রাগকে অকর্ষণ কর, 

তখন আদিতেই হয়। তুমি স্কলকে টানিগ্রাছ, তাই সকলে একত্র 
হইয়৷ আনিয়াছি। পিতঃ' তোমার কাছে আর কি প্রাপনা করিব? 
আশীর্বাদ কর, তোমার স্বর্গেব ঘরে ব্িয়। এমন করে তোমার পবিত্র 

নাম কীর্তন করি যে, সেই সুধা পান করিয়া একেবারে সমুদয় ভাই ভগিনী 

যত হইয়া যাই। তুমি দেখিলে যে, বঙ্গদেশ বড ছুঃখ পাইতেছে, তাই 
দয়! করিয়া অযিয় মাথিয়া, অমতে অভিষিক্ত করিয়া, তোমার দয়াল নাম 

প্রেরণ করিলে । সহম্্র পাপ করিয়া যাহার। নরকে ডুবিয়াছিল, 
তাহাদের প্রতি তোঘার দয়া হইল, তাই তুমি স্বর্গ হইতে উৎকৃষ্ট সামগী 

আনিয়৷ তাহাদের হত্ডে দিলে, কেন না তুমি আমাদের পিতা। 
শান্ছিঃ শাস্থি শাস্তি 

ন্ব্গেব শোভা 

( ভারতাশ্রম, খনিবার, ১০ই ফাস্ভুন, ১৭৯৫ শক, 

২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৪ খৃঃ) 

হে প্রেমময়, তুমি যে আগাদের লমক্ষে ঠাড়াইয়। আছ। মামা- 

দিগকে কি তুমি এত ভালবাস যে, আমাদের সঙ্গ ছাডিতে চাও না? 

হে নাথ, তোনার যে মৃদ্ভি দেখিলে পাহাণ হ্বদয় গলিয়া যায়, যদি সেই 

রূপ আমাদিগকে দেখাইলে, তবে স্বপ্রসন্ন হইয়া_ আমাদের প্রাণের 

ভিতর যে গভীর পাপ ছুঃখ আছে, তাহ দূর করিয়া দাও। যাহা 
দেখালে, যাহা শুনাইলে, যথেষ্ট হইয়াছে স্বর্গের আরও সমাচার 

শুনাও-_-আর এই প্রার্থন। করিতে ইচ্ছা! হয় না। এই যে দেখ! দিতেছ, 
এই আমাদের ব্বর্গ। ছুরস্ত পাগীগিগকে এই পবিত্র তীর্ঘস্থানে আনিয়া 



স্বর্গে আসিয়াও নীচ সুখের কামন! ৯৭ 

সেই কথা বলিতেছ, সেই ধর্মে, সেই মন্ত্রে দীক্ষিত করিতেছ-_যাহাতে 
্রঙ্গাণ্ডের পরিত্রাণ হইবে । নরকের কীটদিগকে ইহা! অপেক্ষা আর কি 

সখ দিতে পার? বিনীতদিগের দয়াময় পিতা, আমাদিগকে বিনীত 

দেখিয়া আশীর্বাদ কর। হে দেব, তোমার সুন্দর শ্রীচরণ আমাদের 

কদাকার পাপভারাক্রান্ত ম্স্তকের উপর স্থাপন কর। সকল বিপদ ভদ্ 

ভূলিয়া যাইব, ১১ই মাঘে যে স্বর্গের শোভা৷ দেখাইয়াছ, ভাই ভন্নী সকলে 

মিলিয়া অনন্ত কাল এঁ শোভা দেখিব, এবং এ চরণতলে বসিয়া আশ্চর্য্য 

ব্যাপার সকল সম্পন্ন কবিব। 

শান্তি শাস্তি; শাস্তিঃ। 

স্বর্গে আঙিয়াও নাচ হ্থখের কামন। 

( ভারতাশ্রম, সোমবার, ১২ই ফাল্গন, ১৭৯৫ শক , 

২৩শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৪ ধৃঃ ) 

হে প্রেমময় পরমেশ্বর, তোমার কাছে প্রার্থনা করিলে মনে কত 

আনন্দ হয়। পিতা বলিয়া তোমাকে ডাকিলে কত স্থুখ হয়, আবার 

যখন ভাই ভগিনী সকলে মিলিয়া তোমাকে পিত! বলিয়া! ডাকি, তখন 

আরও কত স্থখ হয়। তুমি আমাদিগকে ন্থধী করিবে বলিম্না কত 
দয়। করিয়া ামাদের হস্তে ব্রাধর্্থ দিলে। আর আমাদিগকে দুঃখের 

আগুনে পুড়িতে দিবে না, তাই ম্বর্গের অমৃত লইয়! আমাদের কাছে 

আলিয়! ধ্লাড়াইয়া আছ। তোমার শুভ ইচ্ছা কে না বুঝিতে পারি- 

তেছে? এত আগ্নোজন কেন করিতেছ? এই কয়জন পাপীকে 

পরিত্রাণ না করিলে কি তোমার দ্রিন চলে না? আমাদিগকে পরিআগ 

দিবেই, কেন এই পণ করিয়াছ? আমরা কোথাকার কে? কেন এই 
১৩ 



৯৮ প্রার্থনা 

কয়জন ভয়ানক পাপী, অত্যাচারীদিগের জন্ত ব্যস্ত হইয়াছ? বুঝিলাম, 
তুমি ছুঃখীদিগের ছুঃখ সহ করিতে পার না। আমাদের ছুর্দশ1 দেখি- 
যাই তুমি এত উপকার করিতে আপিয়াছ। পূর্বাপেক্ষা আমাদিগকে 
কত অন্তকূল অবস্থায় আনিয়াছ। কখনও যে সকল সুখের আশা ছিল 
না, এখন প্রাণ ভবিয়! তুমি আমাদিগকে সে সকল সুখ দিতেছ। 

পুরাতন সংসার ছাডাইয়! নৃতন ধর্মরাজো আনিয়া এত সুখ দিবে, তাহা 

ত জ্ঞানিতাম না। কে জীনিত, আমাদের ন্যায় মহাপা'পীকে তুমি 

এমন অসামান্য সথখে স্থুখী করিবে? কিন্তু দেখ, ঈশ্বর, এমন স্বর্গের 

স্থথের সঙ্গে আমর! নিজের দোষে একটু বিষ মাপিয়! রাখিয়াছি। দেখ, 

এমন স্বর্থের সুখের অধিকারী হইয়াও, আমাদের মন পাপের অপবিত্র 

স্থখ ইচ্ছা করিতেছে । যাহাদের প্রাণ পৃথিবী ছাড়িয়! ব্রঙ্মলোকে 

গিয়াছে, যাহার! সর্ববত্যাগী বলিয়া পৃথিবীতে পরিচিত হইয়াছে, তাহারা 
কেন পৃথিবীর মলিন সুখ লালসা করে? দীননাথ, ছুই দিন পরে যে 

স্থখ ফুরাইবে, কেন সেই স্থখের আশ। ছাডিলাম না? প্রাণেশ্বর, 

তোমার সহবাস-ম্খে স্বখী করিবে বলিয়াছ, তোমার চিত্রিত লোক 

বলিয়া তোমার ঘরে স্থান দিয়াছ, প্রাণের মধ্যে এত সখ, এত শান্তি 

দিয়াই যে, হৃদয়ের আশ! মতিক্রম করিয়। উঠিয়াছে , তোমার হস্তে এত 

স্তখ পাইয়াও, কি আবার পৃথিবীর সেই সকল জঘন্য আমোদে উন্মত্ত 

তষ্টব, যাহা পৃথিবীর লোকেরাই স্ব্ণা করে ? তোমার এমন সুন্দর পবিত্র 

প্রেনমুখ দেখিয়া, আবার কি আমরা সেই সংসারের ভয়ানক গর্ডে 

ফিরিয়! যাইব, যেপানে মৃত্যু, পাপ, কালসর্প বাস করিতেছে? আবার 
কি সেই পাপাসক্ির অধীন হইয়া মরিব? পিতঃ, আর তোমাকে 

ছাড়িয়া! কোথা 9 যাইতে দিও না। অনেক সুখ দিবে বলিয়া তুমি 
আমাদিগকে এই আশ্রমে আনিয়াছ, ছুটী বেল তোমার উপাসনা 



স্বর্গে আসিয়া শাচ সখের বাসন! ৪৪ 

করিয়া কত স্থখী হইতেছি, এই আশ্রমে দিবা রাত্রি তুমি বাস করি- 
তেছ। এইটী তোমার বাডী হইয়াছে। তৃমি সম্ভানদিগকে 
খাওয়াইটতেছ, জ্ঞান দ্বিতেছ, কাছে ডাকিয়৷ পুণ্য শাস্তি এবং পরিত্রাণ 

দিতেছ। শিতঃ, তুমি আমাদের অন্তরে ভক্তি-স্ুধা প্রেরণ কর, আমী- 
দের খদয়ের বিধয়-বাসনা বিনষ্ট হউক। দীনশরণ, তোনার সুখে সুখী 

হইয়া ঘেন আমরা আনন্দমনে পরুলোকে যাইতে পারি, তুমি আমা- 

দিগকে এই আশীর্ববাদ কর। স্বর্গে আগিয়াও আমরা পৃথিবীর অপবিজ্র 
স্থখ পাইতে চা করিতেছি, তোমার স্বর্গের দান দাপীর্দিগের পরিবার 
মধ্যে থাকিয়াও রাজা হইতে নত্বু করিতেছি। দেখ, আমাদের মুখে 
পবিত্রতার আচ্ছাদনে অপবিত্রত। আবুত রহিয়াছে, স্বর্গের যধ্যে নরক 

আনিয়! মরিতেছি। পিতঃ, তোমার স্বর্গ স্ব্গই থাকুক, ইহার মধ্যে 
আর কাহাকেও নংনারের ক্রঞ্জাল আনিতে দিও না। তোমার দেবালয়ে 
বান করিয়া, তোমার সমস্ত বিধানের অনুগত দান দানী হইয়া, তুমি যাহা 
বপিবে, তাহাই করিখ। তোমার কথ। অমুপা ধন, তৃূমি আমাদের গুরু, 
আর আমর! তোমার অবাধ্য হইব না। আবাদের নিজের বগ, জ্ঞান, 

প্রেম, পুণা কিছুই না, তোমার নাম লইয়া নকল জঞ্জাল দুর করিয়া 

দিব, এই আমাদের আশ । তোমার কুপাবলে এই আশ্রমকে 

পৃথিবীর লোভের স্থান এবং ধরাতলে স্বর্ণধাম করিব, এই আশা করিয়া, 

আমরা ভাই ভগ্ী সকলে মিলিয়া, তোমার এ চরণে প্রণাম করি, যাহার 

স্পর্শে নরকের মধোও স্বর্গের উদয় হয়। 

শান্তি; শাস্তিঃ শাস্তি: । 



১৪৩ প্রার্থনা 

বিধানে অবিশ্বাস 

( ভারতাশ্রম, মঙ্গলবার, ১৩ই ফাল্তন, ১৭৯৫ শক। 

২৪শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৪ খুঃ ) 

হে প্রেমময় পিতঃ, ভিক্ষা দিবে বলিয়াছ; তাই ভাই ভর্মীরদিগকে 
সঙ্গে লইয়া আপিয়াছি, ভিক্ষা দাও। বিশ্বাসরত্ব আমাদিগকে দাও। 

এই রত্বে যে কেবল আমরা বাচিব, তাহ। নহে, কিন্তু ইহাতে সমস্ত 

গং বাচিবে। যাহাতে আমরা বাচিব, তাহা! ত প্রিয় হইবেই , আবার 

যখন দেখি, ইহাতে সমস্ত পৃথিবী বাচিবে, তখন ইহা! আরও প্রিয় হুয়। 

ংসার-অরণো বেড়াইতেছিলাম, পাপ বনপার কণ্টকে বিদ্ধ হইতে- 

ছিলাম। এখন দয় করিয়া! যে ঘরে আনিয়াছ, ইহাতে থে কেবল 

আমরা কয়েকজন ত্ুখী হইলাম, তাহা নহে, কিন্তু আমাদের মত 

শত শত বিপথগামী, দুঃখী, পাপভারাক্রান্ত নরনারী একদিন এই 
ঘরে স্থান পাইয়া আনন্দমমনে তোমার নাম কীর্তন করিবে, ইহ 

ভাবিলে মনে জারও কত আহ্লাদ হয়। হে দেব, তুমি জান, আমার 
এই স্ষুত্র তরী বার বার আঘাত পাইয়া জলমগ্ন হইতেছিল, কিন্ত 
তুমি নিজে কান্ডারী হইয়া, সেই ভগ্নতরী এই আশ্রমরূপ শান্তি- 

উপকূলে আনিলে। এইরূপে যখন পমুদ্য় নর নারী ভব-লাগরের 
তুঁফানে ছবীর্ন শীর্ণ হইয়া, ভোমার এই আশ্রমে আদিয়া উপস্থিত হইবেন, 

তখন এই স্থানের কত মহিমা! হইবে, কে বুঝিতে পারে? পিতঃ। 

ক্মবিশ্বানীরা তোমার ঘরের মূল্য বুঝিল না, যদ্দি বুঝিত, লক্ষ লক্ষ, 

কোটী কোটী লোক তীর্থস্থান, দেবালয় মনে করিয়া এখানে আলিত। 

অবিশ্বাসের চক্ষে অমৃতের সমুদ্র মরুভূমি হইল । ঘর পূর্ণ নহ্কে, তাহাতে 

ক্ষতি কি? এই ঘরেই পরিজ্রাণ, ইহা! বিশ্বাম করিলে কি কাহারও 



বিধানে অবিশ্বাস ১০১ 

ছুঃখ থাকিত1? পিতঃ, বুঝিয়াছি, তোমার বিধান বিশ্বাস না করিলে, 
স্বর্গে থাকিয়াও নরকের কষ্ট ভোগ করিতে হয়। নাখ, আর কেন 
অবিশ্বাম করি। তুমি এসেছ পৃথিবীতে, অবিশ্বাস করিব কেন? বদি 
ভোমার শুভ আগমনের কথ। ন। শুনিয়া কোন উপধর্ধ লইয়া থাকিতাম। 

তাছা হইলে যাহা হয় হইত * কিন্তু প্রভু আসিলেন যেখানে, সেখানে 

কিরূপে আর নিরুৎসাহ, নির্বারধা হইয়া থাকিব? তুমি যখন আসিয়াছ, 
তখন প্রাণের ভাই ভত্রীদ্দিগকে ডাকিয়া, তোমার মৃখ না দেখাইয়া 

কিন্ধপে নিশ্চিন্ত থাকিব? ছুঃখীদ্দের ঘরে এসেছ, ভালই হয়েছে, 

তোমার চরণে প্রাণ মন, স্ত্রী, পুত্র সকলই লমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত 

হইলাম । নাথ, যে সকল দুঃখী এ ঘরে বলিয়া আছেন, ইহাদের মুখের 
পানে তাকাইলে অন্তরে কেমন গভীর বেদনা হয়, তাহা তৃমিই পড়িতে 
জান । পিতঃ, ধাহাদের জন্ত এত আয়োজন করিতেছ, দেখ, তাহাদের 

যেন পরিজ্বাণ হয়। ছুংখ দিতে হয় দিও, বিপদে ফেলিতে হয় ফেলিও, 

ংসারের সকল কই সহ হয়; কিন্তু মৃত্যুকালে পরিজ্ঞাণ হইল না, সে 

ছুংখ নহ্ হইবে না। আমাদের চক্ষে কি দোষ হইয়াছে, বল, এই দেখি, 

তোমার মুখের প্র্ঠোতি উজ্দ্বলরূপে প্রকাশ পাইতেছে, অল্লক্ষণ পরে 

দেখি, দ্বর্গরাজা বিলুপ্ত হুইল। চক্ষের এই অবিশ্বাস-রোগ দূর কর। 
দিবা চক্ষু দাও, দেখি, তুমি আসিয়া আমাদের সঙ্গে বাস করিভেছ, 

সকল কথ! তোমার মুখ হইতে আসিতেছে, সকল বিধান তুমি ব্যবস্থা 
করিতেছ। জগৎকে উদ্ধাব করিবে বলিয়া, তাহার সঙ্গে সঙ্গে এই 

কমটা পাপীকেও উদ্ধার করিবে । কত আশার কথা, কত আহ্লাদের 

কথা৷ অবিশ্বাসীর! এই মন্ত্র বুঝিল না । তৃমি জগৎকে উদ্ধার করিবে , 
কিন্ত, হে আমাদের ঠাকুর, আমাদের কি করিলে? তুমি যে আমাদের 

গুরু, আমাদের পতিতপাধন ঈশ্বর। ফে আর আমাদিগকে তেষন 



১৩২ শ্রার্থন। 

ভালবাসিবে, যেমন তুমি আমাদিগকে ভালবাস। এস, ভাই ভন্্ী- 
দিগকে তোমার অভয় চরণে স্থান দাও। আমর! সকলে একপ্রাণ এবং 

পরস্পরের দাস দাসী হইয়া, যাহাতে জগদ্বানী সকলে বেঁচে যায়, তার 

জন্ঠ সহায়তা করিব । আমরা সকলে ভর্তির সহিত তোমাকে প্রণাম 

করি। তুমি দয়! করিয়া! আমাদিগের অবিশ্বাসী মন্তকের উপর' তোমার 
বিশ্বাসপ্রদ শ্রচরণ স্থাপন কর। 

শাস্তি; শান্তি: শাস্ছি: । 

হাতের কাছে পাইযাও অবহেলা 

( ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, বুখবার, ১৪ই ফাল্গুন, ১৭৯৫ এক, 

২৫শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৪ থুঃ) 

হে প্রেমসিদ্ধো, হে দয়ার সাগর পিতঃ, আমাদের চিরকালের রক্ষক, 

সহায় তুমি। তোমার কাছে আবার সকল ভাই ভশ্নী প্রাথনা করিতে 
'আসিলাম , গরিব ছুঃখীদের দুঃখ দূৰ করিতে ভালবাস, তাই তোমার 

কাছে আনিয়াছি। কত মাশ্চয্য বিধান সকল আমাদের মহ্তকের 

উপর দিয়া চলিফজা যাইতেছে । সঙ্ম্্র বৎসর পরে পৃথিবী যে সকল 

কথা অমূল্য বপিয়৷ গ্রহণ করিবে, সে সকল ব্যাপাব আমাদের কাছ 

দিয়! চলিয়া! যাইতেছে । মামর] এত কাছে, সেই গ্রেমজলের মধ্যে 

নিমগ্ন রহিয়াছি। কিন্তু বুঝিতে পারতেছি না। যে রূপ দেখাইয়া 

হগংকে পরিজ্ঞাণ দিবে, যে প্রেমনিকেতন নিশ্বাণ করিয়া জগংকে 

উদ্ধার করিবে, কতবার আমরা ০ইরূপ দেখিয়। মোহিত হইলাম, 

সেষ্ট নিকেতনে বাস করিলাম, তথাপি আমর! তোমার হইলাম না। 

কিন্তু আমর! 'এতবার তোদাকে ছাডিতে চেষ্টা করিলাম, তুমি ছাড়িতে 



হাতের কাছে পাইয়াও অবহেলা ১০৩ 

দিলে না। যতই তোমাকে ছাডিতে চাই, ততই তোমার স্বর্গের সেই 
নিগৃচ প্রেম-জালের মায়াতে জড়িত হইয়া পড়িতেছি। এই যেভাই 
ভম্ী, যাহার! তোমার বিধান লইয়া যুছ করেন, চক্ষু ত দেখিতেছে, এই 

যুদ্ধের ভিতর তাহাদেরই অবিশ্বাস মরিতেছে , যতই তাহার! বাহির 
হইতে চেষ্টা করিতেছেন, তই তীহারা জভাইয়া৷ পড়িতেছেন। যখন 

তোমার সঙ্গে সংগ্রাম করিতে যাই, সেই সংগ্রামের মধ্যেই কেমন 

মোহিনী শক্তি প্রকাশ করিয়া, আমাদের প্রাণ কাড়িয়া লও, দেখিয়! 

অবাক হই। দীননাথ, মন্দ হষ্টতৈ কেবল তুমিই এত ভাল আনিতে 
পার। এমনই কবে চিরদিন তুমি অবিশ্বাসী পৃথিবীকে জয় করিতেছ। 

কত আশার কথা। তুমি যাহ্াকে গ্রহণ করিবে মনে কর, তাহার 

পাপের ভিতরেও তুমি তাহার প্রাণ কাডিয়া লও। তোমার ছুঙ্জয় 
প্রেমের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া কে জয় লাভ করিতে পারে? তুমি 

যাহাদিগকে পবিত্রাণ দিবে, প্রতিজ্ঞ করিয়াছ, সে কাধ্যে বাধা দিতে 

পারে কে? হে করুণাসিন্ধো, তবে মহাপাপীরও আশা আছে। এই 

আশ্রমের মধ্যে অতি সামান্য কীট যে, তাভারও আশা আছে। হাতের 
কাছে তোমার এই স্বর্গ, মুখের কাছে এই অস্ত, বুঝিলাম না। 

আশীর্বাদ কর, এই ভাই ভগ্রী সকলে মিলে চিরকাল এই দুখের 

স্থসমাচার শুনি, যে তুমি আমাদের পরিত্রাণের অন্ত ব্যস্ত। আমা- 

দের মধ্যে তুমি পাপকে অসম্ভব করিয়) দাও, তবেই তোমার বিধান 

পূর্ণ হইবে । পাপের পথে যাহতে এবার যেন আমাদের পাকাপে, 

তোমার দ্র্গ হইতে সেই অমূল্য ওষধ প্রেরণ করিয়! আশ্রমকে রক্ষা 

কর, যাহাতে আর ছুরত হুইয়। তোমার বিধানকে বিনাশ করিতে 
উদ্যত না হই। 

শান্তি: শাস্তি: শাস্তঃ। 



১৪৪ গ্রার্থনা 

সকলে এক সময়ে চাওয়া 

1 ভারভাশ্রম, বৃহস্পতিবার, ১৫ই ফাল্গুন, ১৭৯৫ শক, 
২৬শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৪ খৃঃ ) 

হে দয়াময় ঈশ্বর, তোমার পবিত্র মন্দিরে, তোমার প্রেমাধির্ভাবের 

মধ্যে বসিয়া, মকল ভাই ভগ্রী একত্র লইয়া, তোমার কাছে ভিক্ষা 

করিতেছি । পাগীদের ব্যাকুল অস্তরের প্রার্থনা শুনিব না বলিগ্না, কি 

তুমি আমাদিগকে বিদায় করিয়া দিতে পার? ছুঃখীর কথা শুনিবেই, 
এই বিশ্বাস করিয়াই পাপীরা তোমার নিকট প্রার্থনা করে । তোমার 

প্রেমময় নাম করিয়! যে যাহা চাহিবে, ভাহাকে তাহা! দিবে । তোমার 

করুণাময় নামে ঘষে কেহই কলক্ক আনিতে পারে না। তোমার কাছে 

যে যাহা চাহিয়াছে, নিশ্চয়ই তাহা পা্টয়াছে। আশ্রমবাসীরা ভাল 
মনে ডাঁকিলেই দেখা দিবে, প্রতিজ্ঞা করিয়াছ। কিন্তু কবে আমরা 

সকলে এক সময়ে তোমার পানে তাকাইতে শিখিব। এখন আমরা 

ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তোমাকে দর্শন করি, যখন আমি তোমাকে দেখি, 

তখন আমার ভাই কিন্বা ভগ্নী তোমাকে দেখেন না। হে মঙ্গলন্বরূপ, 

তুমি কি আমাদিগকে এমন ভক্তি, প্রেম এবং একাগ্রতা দিতে পার না, 
যাহাতে এক সময়ে আমাদের লকলের নয়ন তোমার দ্দিকে স্থির হইবে ? 

সকলেই যদ্দি এক সময়ে তোমাকে চায়, মকলের প্রাণ কেন এক না 

হবে? তোমার নিকট বসিবা মাত্র যে প্রেম সহজেই উদয় হয়। 

যখন অন্তরে তোমার প্রেমের আগুন জলিয়া উঠে, তখন যে নিমেষের 

মধ্যে প্রাণ গলিয়া যায় । তখন দেখি, সকলে এক হইয়া! গিয়াছি , কোথা 

হইতে কিরপে হইল, জানি না। এক সময়ে তোমার প্রেমের আগুন 

নকলের হাদয়ে জলিয়া উঠক। ভালবাস! ত সকলেরই আছে, কিন্ত 



বিধানের অনুরুপ জীবন ১০৫ 

আমরা কি জঘন্ত পাধিব ভালবানা চাই? যে ভালবাসা তোমার 

চরণপন্ম হইতে উঠিতেছে, আমাদের ঘ্বদর়ে সেই ভালবাসা দ্বাও? তাহা 
হইল্সে পরস্পরের মুখ দ্রেখিলেই আমাদের পরিত্রাণ হইবে। কবিত্ব, 

কল্পন। চাই না, কিন্তু যথার্থ হৃদয়ের ভাব আনিয়! দাও । যখন দেখিব 

যে, যথার্থ ই সব ভাই ভগ্নী হবদয়ের মধ্যে আলিলেন, তখন হৃদয়ের সবার 

বন্ধ করিয়। দিব। একবার যে তোমার পবিত্র (প্রেমের আম্বাদন 

পাইয়। মজিয়াছে, নে কি আর মরিতে পারে? যখন তোষাকে প্রেষময় 

বলিয়! ডাকি, তখন তোমার কাছে প্রেন শিখিতেই হইবে। তুমি যদি 
প্রেমরাজ্া করিবার গন্য এত আয়োঞ্জন করিতেছ, তবে আর কেন 

আমর] অপ্রেমিক থাকিব? ভালবাপায় যত স্থখ পাওয়া যায়, এমন 

আর কিছুতেই পাওয়৷ বায় না। পরম্পরকে যেন পবিভ্রভাবে প্রাণের 

সহিত ভালবানিতে পারি, এই আশীর্বাদ কর। লকলে মিলে তোমার 

প্রেমময় মুখ দেখিয়া, আপনাদের মুখকে প্রেমময় করিব। প্রেমপিন্ধো, 
তোমার প্রেমরম পান করিতে করিতে, আনন্দমমনে পরলোকে চলিয়া 

যাইব, এই আশ। করিয়া, সমুদ্র ভাই ভগ্মী মিলিগা, তোমার চরণে প্রণাম 
করি। 

শান্তি: শাস্তি শাস্টিঃ। 

বিধানের অনুরূপ ক্ষাবন 

( ভারতাশ্রম, শুক্রবার, ১৬ই ফান্ধন, ১৭৯৫ শক, 

২৭শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৪ খৃঃ ) 

হে প্রেম-রাজ্ের রাজাধিরাজ, হে অতিশয় সুন্দর করুণাময় পিত, 

আশ্রমের দেবতা, তোমার সিংহাননতলে বলিয়া প্রাণ শীতল কৰিব 

১৪ 



১০৬ শ্রর্থনা 

বলিয়া প্রার্থনা করিতেছি, তুমি চিরকালই প্রার্থাদিগের প্রার্থনা! শুনিয়া 
আসিয়াছ, আমাদের প্রার্থনা শ্রবণ কর। পিতঃ, তোমার সতা যে 

কত মধুময়, আমরা সকলে বুঝিতে পারি না। সেই ধশ্মজীবনের আরস্ত 
হইতে যে নকল কথ শুনিয়া আমিতেছি, এখন দে সকল অতি পুরাতন 

হইয়াছে, কিন্ত সেই সকল পুরাতন শুষ্ক কথার ভিতরে, (তোমার এত 
কথধা কে জানিত ? যখনই সেই আদি বর্ণমালা হইতে পাঠ আরম্ভ করি, 
“তুমি আছ”, “আমবা পরম্পর ভাই ভগিনী”, তখনই তাহার মধ্যে 
নূতন নৃতন ভাব আম্মাদ করি। নিশ্চয়ই তুমি আমাদের মধ্যে আছ, 
আমাদের এই আশ্রমের সমুদয় ইতিহাসের মধ্যে তোমারই হস্ত কাধ্য 
করিতেছে । যখনই বিশ্বাসী হুইয়া আশ্রমের ঘটনা সকল পাঠ করি, 

তখনই দেখি, লমুধাম্ম বিধানগুলি তোমারই প্রেম-বায়ু লইয়া আসি- 

তেছে_-ইহার সমুদয় ব/াপারের মধ্যে একটাও গর, রূপক কিবা আব্যা- 
য়িকা নাই, কিছুই স্বপ্ন বিয়া মনে হয় না_তখন আর একটু ৪ সন্দেহের 
মেঘ থাকে ন। যাই একটার কাঙ্গ শেষ হইতেছে, তখনই আর একটী 

বিধান পাঠাইতেছ। এই আশ্রমের প্রত্যেক পুত্র কন্তার হৃদয়ের 
ভিতরে গুপ্তভাবে আসিম্বা কতই কৌশল-জাল বিস্তার করিতেছ। 

গ্রত্যেকের কাছে তুমি আমা যাওয়া! করিতেছ, শ্বহস্তে পত্র লিখিয়া 

সকলকে নিমন্ত্রণ করিতেছ। নিজে আসিয়া রোগীকে খ্ধধ দিতেছ, 

তুমি নিছে প্রতিঙ্ধনের প্রাণের আধার হইয়া বগিয়া আছ: কিরূপে 

বলিব, তুমি নাই । তবে আমরা কি স্বপ্ন দেখিতেছি? তোমার মনোহর 

রূপ স্বপ্ন হইল, আর আমাদের যাহ। কিছু কদাকার মন্দ, তাহাই সত্য 

হইল, কিরূপে এই নিষ্ঠর কথ বিশ্বাস করিব? আমাকে আগি একদিন 
সন্দেহ করিলাম না, কিন্ত প্রাণেশ্বর, তোমাকে কত বার সন্দেহ 
কবিলাঁম। কতবার তোমার গ্রেমন্গধা পান করিয়া হৃদয় জুড়াইল, 



বিধানের অন্ুবূপ জীবন ১০৭ 

কতবার তুমি ভাই ভশ্মীদিগকে তোমার পুত্র কন্তা বলিয়া, তুমি নিজে 
আমাদের হাদয়ের মধ্যে আনিয়া দিলে, কিন্তু ছুরস্ত আমরা--ছুদিন 

পরে সেই স্থধা ছাড়িয়া, আবার আমরা পাপের গরল পান করিলাম, 

ভাই ভগ্্রীদিগের স্বদয়ে অগ্্াঘাত করিলাম । এইরূপ নিজ্বের হস্তে 

কুঠার ধরিয়৷ নিজের প্রাণ ছেদ্দন করিতেছি , তোমার হাতে আমাদের 

প্রাণ আর তোমাকেই সন্দেহ করি! বীচাও, পিতঃ। সে সকল 

পুরাতন কথা, “ভুমি আছ”, “আমর! পরস্পর ভাই ভগ্নী” আমাদিগকে 

সাধন করিতে বল দাও। আর অন্ধকার ভাল লাগে না, হে প্রেমসিন্ধো, 

আর তোমাকে অর্ধেক মেঘে ঢাকা দেখিতে চাই না। এই আছ, এই 

নাই, এই সভা, এই ছায়া, এই স্থন্দর, এই কদাকার, এই পপ্রেমসিন্ধু, 
এই শুফ, এই যন্ত্রণা আর সন্ত করিতে পারি না। যে মৃখ অবিশ্বাসের 

কথা বলে, তাহা বদ্ধ করিয়া দাও, যে কর্ণ অবিশ্বামের কথ শুনে, 

তাহাও বন্ধকর। এই আমার ভাই ভগ্রী সকলের কাছে, যেমন তুমি 
ইচ্ছা কর, নেইকূপে তোমার বিধান সকল প্রকাশিত কর। ভাই 

ভগ্নীদের স্বর্ণ, আমাদের ন্থুখখাম আপিম্বাছে বলিয়। আমর। স্থর্খী হই | 

দেব, আমানের সকলকে তোমার নূতন পবিত্র বসন পরিধান করিয়।, 

তোমার কাছে বপিতে দাও, আমাদের সকল দুঃখ দূর হইবে। এবার 
থেকে ম্পষ্টর্ূপে তোমার প্রত্যেক বিধানের মধ্যে তোমার (প্রেমমুখ 

দেখিব, এই আশ! করিয়া, তোমার প্রেমময় চরপতলে সমুদয় ভাই ভগ্মী 
মিলিয়া বার বার প্রণাম করি । 

শান্তি শাপ্তিঃ শান্তি; । 



১৬৮ প্রার্থনা রি 

প্রার্থন। পুর্ণ হয় 

( ভারতীশ্রম, শনিবার, ১৭ই ফান্তন, ১৭৯৫ শক, 

১৮শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৪ খু: ) 

হে ্বীনশরণ প্রেমময় পরমেশ্বর, আশ্রমবাসী সাধকদিগের প্রার্থন! 
শ্রবণ কর। তোমার দয়াময় নামের জন্য এই গরিবদের প্রার্থন! শ্রবণ 

ফর। ডোমার কাছে প্রার্থনা করিলে কি ছুঃখ দূর হয় না? তোমার 
কাছে যাহ ভিক্ষা! চাওয়া যায়, তাহা কি পাওয়! যায় না? আমরা ধর্শ- 
জীবনের প্রারস্তে শুনিয়াছিলাষ, তোমার কাছে প্রার্থনা করিলেই তুমি 
তাহা পূর্ণকর। এখন কি আমর! এই বলিব যে, প্রার্থনা করিলে কি 
হইবে 1? তোমরা পাঁচ জনে মিলে, যাহা ভাল বোধ হয়, তাহাই কর। 

বাচিবার শাস্ত্র, যাহ! তোমার কাছে শুনি, তাহা ত ইহাতে নায় দেয় না, 

ইহা! যে যুক্তির কথা। প্রো, তোমার কথ না শুনিয়া, দেখ, আমাদের 
কত দুর্দশা । পথ অন্ধকারে আচ্ছন্ন, আমরা জানি না,কি করিলে কি 

হুইবে। সেই জন্তই তুমি দ্বর্গ হইতে প্রার্থনারূপ অমূল্য রত্বু পাঠাইয়াছ। 
দেখিলে, সন্তানের! সংদারের অন্ধকারে আচ্ছর হইয়া ঘোর পাপ ছুঃখের 
কৃপে মার! যায় , তাই, নাথ, তুমি পিতা হয়ে, তাহাদের মঙ্গলের জন্ত এই 
প্রার্থনা পাঠাইলে। যখনই কাঁদিয়া বলিয়াছি, ছুঃখীর প্রতি কেন এত 

নিগ্রহ হইল, তখনই তুমি তাহার প্রতিবিধান করিয়াছ । নিজের কিন্বা 

পরের মঙ্জলের জগ্ত তোমাকে যখনই যাহা! বলিয়াছি, তখনই তুমি ভাহা 
শুনিয়া । তথাপি কেন তোমার দিকে না ভাকাইয়া, পৃথিবীর লোকের 

উপর নির্ভর করি? কেন আমাদের মধ্যে এই দুর্বুদ্ধি এবং অবিশ্বাসের 
ভাব আসিল? এক সময়ে ডাকিলেই তুমি আমাদের কাছে আসিতে , 

এখন কি তুমি আমাদিগকে অনাথ, পিতৃহ্ীন করিয়া চলিয়া! গেলে ? 
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তুমি কি এইনৃতন বিধানে মনুত্বের হাতে নমূদয় ভার দিয়! চলিয়! 
গিয়াছ ? পিত:, আমরা আর কাহারও দাস দানী হইতে চাহি না। 

তোমার কাছে বসিয়া, ভোমারই সেবা করিব, যখন তৃমি আমাদের প্রতি 

দৃষ্টি কর, তখন তোমার চস্থ যেমন ক্ষেহের রঙ্গে অর্জিত হয়, তাহা 
কি স্ুলিতে পারি? আমাদিগকে ছুঃখ পাপ হইতে বাচাইবার অন্ত তুমি 
যে কত ব্যগ্র, তাহা স্মরণ হইলে আর কি আমাদের মনে ছুঃখ থাকে? 
কি ছার সামান্য ধন, যখন ব্রহ্ম-ধন আমাদের ঘরে । যদি আমাদের জন্ত 

স্বর্গ রাখিয়া দিয়াছ, তবে এস, তোমার সম্তানদিগকে প্রার্থনা করিতে 
শিক্ষা দাও) তোমার কাছে প্রার্থনা করিয়া সকল দুঃখ দুর করিব । 

চক্ষের এক এক ্বলবিন্দুতে বহুদিনের ছুঃখরাশি চলিয়া যাইবে, এবার 

তুমি আমাদিগকে এই দয়! কর। 
শাস্তি; শাস্তিঃ শান্তিঃ। 

শপ প সত 

ভুই প্রতুর সেব! 
€ ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, রনিবার, ১৮৯ ফান্ধন, ১৭৯৫ শক , 

১ল! মার্চ, ১৮৭৪ খু) 

হে প্রেমিক অশ্রেমিক সকলের ঈশ্বর, তাহারাই তোমার যথার্থ 

সাধক-_-তোমাতেই ধাহাদের সমূদয় কামনার পরিসমান্তি হয় । আমরা 
কবে সেই মুকল ভক্ত সাধকদিগের মত হইব? এখন এক একবার 

আমরা তোমার হই, এবং আবার সংসারের হই, এই ছৃর্দিশ! ত তুমি 

জান , কিন্তু যাকে তৃমি শুভবুদ্ধি দিয়া নুখী কর, সে কি সংসারের 

কুশলের জন্ত আর কোথাও যাইতে পারে? তোমার কাছে বসিলেই 

যে সব ছুঃখ দূর হয়। আমর! এক জিনিসের সন্ত তোমার কাছে আসি, 
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আর এক জিনিসের জন্য সংসারের নিকটে যাই, এই যন্ত্রণা যে আর সন্থ 
তয় না। কৰে সকল ভার তোমার হাতে দিয়! আমরা নিশ্চিন্ত হইব? 

পিত:, আমাদের সকল ভার তুমি লও, আমরা দেখিয়া প্রসন্ন হই। 

তোমার উপর নির্ভর করিগা, আমরা সকল ভাই ভগ্নী মিলে, একটা 

বিশ্বাসীদিগের পরিবার হইব, এই আশা! করিয়া তোমার পবিত্র চরণে 

বার বার প্রণাম করি। 

শানগিঃ শাঙ্টি: শাসিত? 

ভাই তগ্নীকে ভালবাস! 

( ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির, সায়ংকাল, রবিবার, ১৮৯ ফাল্গুন, ১৯৫ শক, 

১লা মার্চ, ১৮৭৪ খুঃ ) 

হে ঈশ্বর! তুমি আমাদিগকে পাপী জানিয়াও ভালবাস, কিন্ত 
আমর! ভাই ভগ্নীদ্দিগকে কদাকার দেখিলে ভালবাদিতে পারি না। 

আমর! সহশ্রবার তোমার অবাধ্য হইলে, তৃমি আমাদিগকে আহারের 
সময় অল্প দাও, নিকটে এসে আমাদের কল্যাণ বিধান কর, কিন্তু 

দ্বেখ, পিতঃ:, আমাদের পরস্পরের মধো কেমন বিপরীত ব্যবহার । 

একজন যদ্দি একটী সামান্য কট্টর কথ! বলেন, আর আমর তাহার 

মুখ দেখিতে ইচ্ছা করি না। করুণাসিদ্ধু পিত:। তোমার পুত্র কন্তা 
হয়ে, কেন আমর] পরম্পরের প্রতি এরূপ বাবহার করি,? আমাদের 

চক্ষুকে প্রেমে অন্থরদ্িত করিয়া দাও। প্রাণের ভাই ভত্্ীদিগকে 

স্ন্দর করিম্বা দাও। প্রত্যেক হৃদয়কে স্বর্গায় প্রেমের আধার করিয়া 
লঞ। তৃমি আমাদের চস্থুকে সাধন দ্বারা কোমল কর। যে দ্বিকে 

তাকাইব, সেই দিকেই সৌন্দধা দেখিয়া প্রেম ঢালিয়! দিব। আগে 
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তোমাকে প্রাণের সহিত উপাসনা ধ্যান করিয়া ভালবাঁসিতে শিখাও, 

পরে তোমার পুত্র কন্তা বলিয়া ভাই ভগ্নীকে ভালবাসিব। হে দেব! 

প্রেম শিক্ষা দাও, স্বর্গীয় প্রেম যেখানে, আমাদের হাত ধরিয়! সেখানে 
লইয়া 1াও। মহাপাপীকে উদ্ধার করিয়া তোমার সৌন্দধ্য দেখাঁও। 
আমরা ভাই ভ্তগ্বীকে ঘ্বপা করিয়া ঘোর জঘন্ত অপ্রেমিক হইয়াছি, 

এখনও জগৎ পর রহিয়াছে । আযরা পাপী, পরম্পর সকলের কাছে 

প্রেম চাই। আবার আমরা সকলে তোমার কাছে প্রেম চাই। 

তোষার এ প্রেমময় চরণতলে দিন দিন প্রেম অভ্যান করিব, 

ভালবাসা হইভে কাহাকেও বঞ্চিত করিব না। ভালবাসাতেই 

আমাদের পরিজ্রাণ হইবে, এই আশা করিয়া, সকল ভ্রাতা ভর্নী মিলিত 

হইয়া, বিনীতভাবে ভক্তির সহিত তোমার এ পবিত্র চরণে বারবার 

প্রণাম করি। 

শান্তি; শাস্তিঃ শাস্তিঃ। 

শপ 

প্রার্থনাতেই পৰ্িন্রাণ 

( ভারতাশ্রম, সোমবার, ১৯শে ফান্তন, ১৭৯৫ শক ,' 

২র! মার্চ, ১৮৭৪ থুঃ ) 

প্রেমমন্ব পরম পিতঃ, ভাই ভগ্মীদ্দিগকে সঙ্গে লইয়া! তোয়ার ঘরে 

আসিয়া উপস্থিত হইলাম । জীবনের পরীক্ষায় দেখিতেছি, যাহা কিছু 

পাইয়াছি, প্রাথনা ভ্বারা। এই তবসমুদ্র তেমন সমূত্র নহে যে, 
তোমাকে ছাড়িয়া এক নিমেষও ইহার উপর দিয়া চলিতে পারি। 

সর্বদাই যে আমাদের তোমার নাম-সাধনের প্রয়াজন। কিন্ত আমরা 

বারস্বার তোমাকে ছাড়িয়। কত দুর্দশায় পড়িতেছি, তাহা তুমি 



১১২ প্রার্থনা 

দেখিতেছ। এই দেখি, প্রাণনাথ, তোমাকে বুকে বীধিয়! রাখিয়াছি, 

আবার কোথায় চলিয়া! যাও, তোমাকে দেখিতে পাই না। এই তোমার 

সন্ভানগণ আননে বলেন, এই যে আমাদের পিতা স্বর্গরাজ্য লইয়া 

আসিয়াছেন, আবার তাহারাই চারিদিক অন্ধকার দেখিয়া হাহাকার 
করেন। তুমি আমাদের কিসে ভাল হয়, সর্বদা তাহাই ঢাও, কিন্ত 

আমরা অনেক সাধন করে যে একটু পুণ্য এখং প্রেম সঞ্চয় করি, 
তাহাও অহঙ্কার আসিয়া গ্রাস করে। তুমি জগৎকে দেখাইবে, প্রার্থনা 
দ্বারা সকলই হয়, তোমার কাছে প্রার্থনা করে পত শত ছুঃখী ধনী, 
এবং পাপী পবিত্র হঈল। ইচ্ছা হয়, প্রাণের সহিত তোমাকে ডাকি; 

কিন্ত তেমন করে যদি তোমাকে ডাকিতে পারিতাম, তবে কি আর 

আমাদের ছুংখ থাকিত? প্রাৎন! শুনিবার সময় তোমার মুখ যেমন 
জন্দর ভাব ধারণ করে, ভাহ1 দেখিলে, জগতে এমন কেহই নাই যে, 

বিমোহিভ না হয়। নুতন নুতন রত্ব লইয়া তুমি স্বগগ হইতে আমাদের 
ঘরে আলিতেছ। এখনই যে আমাদিগকে বলিতেছ, "সন্তানগণ! 

তোমাদের আর ছুঃখ কি? তোমাদের জন্য আশ্রম করিয়| দিয়াছি, 
কত সামগ্রী আনিয়া দিয়াছি।” আমরা যদি একটু কষ্ট করিয়া 
তোমার সেই সামগ্রী গণ না করি, তুমি কি করিবে। বড় দুঃখ হয়, 
যাহাঘের জন্ত তুমি এত করিতেছ, তাহারা তোমাকে বুঝিল ন|। 
কবে ভিখারী হয়ে তোমার প্রেমধামে যাব? বড় লোক হয়ে, অহ্- 

স্কারী হয়ে যে তোমাকে পাওয়া যায় না। হে ঈশ্বর, তোমার চরণ ধরে 
এই মিনতি করি, বলে দাও, প্রার্থনাতেই জীবের পরিজ্ঞাণ। ক্রমাগত 

তোমাকে ভাঁকিব, তোমাকে ডাকিলেই কাল যে ছুঃখ দেখিয়াছিলাম, 
আন্দ ত্বাহা যাইবে, এবং আঙ্ যে ছুঃখ দেখিব, কাল তাহা যাইবে । 

তোমার চরণপ্রার্থী করিয়া আমাদিগকে স্থখী কর। তোমার কাছে 



প্রেমের অভাব ১১৩ 

যদি একান্ধমনে প্রার্থনা না করি, তবে যে তোমার অঙ্গীকারে অবিশ্বাস 

করা হয়। এত অঙ্গীকার পালন করিলে, এখন কিঃতুমি সত্য ভজ 

ফর-_এই দোষে তোমাকে দোষী করিব? যাহাদের কাছে জীবস্ত- 

ভাবে তুমি দেখ! দ্িতেছ, কথা বলিতেছ, তাহার! কিরূপে এই মত 

গ্রহণ করিবে? যখন ভক্ষমণ্ডলীব মধ্যে তোমার অগ্নি জলিতেছে, 

মধু পড়িতেছে, সমীরণ বহিতেছে, ইহাই বাচিবার বিশেষ সময়। এই 
সময়ে তোমার চরণতলে পড়িয়া থাকিলে, নিশ্চয়ই আমাদের সদগতি 

হইবে। 

শান্তি শাস্তি: শাস্তি: ! 

প্রেমের অভাব 

€ ভারতাশ্রম, মঙ্জলবার, ২০শে ফাল্গুন, ১৭৯৫ শক, 

ওর| মার্চ, ১৮৭৪ খৃঃ) 

হে দীননাথ, তোমার প্রেমময় সহবামে আসিয়া বসিলাম, প্রেম 

ভিক্ষ। চাই। প্রেমের কাঙ্গাল, প্রেমের ভিখারী হুইয়! বার বার সবান্ধবে 
তোমার কাছে আসিতেছি। প্রেমের অভাব বড় গভীর অভাধ, ত্বরায় 

দয়া করিয়া! তুমি আমাদের এই অভাব মোচন কর। এখনও আমাদের 
মনের মধ্যে কুবুদ্ধি আছে, এখনও আমর! মনে করি, বাহিরের স্থথ 
দিরা তোমার স্বরগরাজ্যের পরিবারকে বাধিব। পৃথিবীর অসার রঙ্ছু 
লইয়া কি আত্মাকে বাধা যায়? তবে কেন আমরা এমন শ্ত্রমান্ধ 
হইলাম, কেন আমাদের কুমতি হইল? কেন আমরা ঠিক ছোট 
বালক বালিকার মত তোমার কাছে আনি না? তোমার কাছে 
বসিলেই যে তোমার মুখ-চন্দ্রের সৌন্দধ্য আসিয়া আমাদের কদাকার 

১৫ 



১১৪ গ্রাশন! 

হৃদয়ের উপর পড়িবে । যখন তোমার প্রেম নামাদের হৃদয় বিগলিত 

করে, তখন দেখি, সকলের প্রাণ এক হইয়াছে , কিরূপে হইল, বুঝিতে 

পারি না। এই মাত্র কেবল জানি, “দীননাথ, দীননাথ” বলিয়া সকল 

রসন। ডাকিয়া উঠিয়াছিল। অতএব আর অবিশ্বাসী ভইয়া, পৃথিবীর 

রজ্ছু লইয়া! তোমার তত্ত মণ্ডলীর সঙ্গে মিলিত হইতে দিও না । যার! 

স্র্গরাঞ্জের যাত্রী, তাহাদিগকে কি খাওয়া পর] কিন্বা ছুটা টাক! দিয়া 
তুলাইতে পারে? রক্ষ/ কর, পিতঃ, আগাদের দল -ত বড় নহে, এই 

কয় জনকে কি তুমি প্রেমিক করিতে পাব না? ঘে তোমার মুখ দেখিতে 
মর্ধবদা অভিলাষ করে, সে যে তোমার ছেলে মেয়েদেব দেখিতে 

ভালবাসে । প্রেম শিক্ষা দাও, আর অন্ত গুরুর কাছে প্রেম শিখিব 

ন।। আর সামান্য বস্ত্র দিয়া ভাই ভগ্রীদিগকে ভূলাইতে চেষ্টা করিব 

নাঃ কিন্তু সকলের কাণের কাছে তোমার মধুব দয়াণ নাম রাখিব, 
রাখিব মাত্র দেখিব, যাহা করিখার ভুমি করিয়া্৪_-তোমার লামে 

স্বার্থপবতা, অহঙ্কার ইত্যাদি সমুদয় পাপ আশ্রম ছাড়িয়া গিয়াছে, 

তোমার পরিবার বথার্থ প্রেমের পবিখার হষ্য়াছে। নাথ, তুমি আমা 
দ্বিগকে ভালবাসা শিখা । 

শান্ত খানি শাস্তি । 

বিধ।নের রাজা 

ভাবতাশ্রম, বুধবার, ২১শে ফাল্গুন, ১৭৯৫ শক, 

৪ঠা মাচ্চ, ১৮৭৪ থুং ) 

হে দীনশরণ, সকলে করঙ্গোডে তোমার চারিদিকে বসিয়া তোমার 

কাছে বিনীতভাবে প্রার্থনা করিতেছি । সৌন্দর্ধা, প্রেম, পবিত্রতা, 



বিধানের রাজ্য ১১৫ 

যাহা কিছু চাই, সকলই তোমার কাছে। পিতঃ, তুমি ভিন্ন পৃথিবীর 
বাহিরের উপকরণ কি আমাদিগকে স্থখী করিতে পারে? যে বিধান, 

যেরাজো আনিয়া! তুমি আমাদিগকে ফেলিয়াছ, এখন কি আর বাহিরের 

কোন বস্তর উপর নির্ভর করিলে আমাদের শাস্তি আছে? এখন যদ্দি 

প্রাণেশ্বর বলিয়া তোমাকে প্রাণের মধ্যে ডাকিতে পারি, তবেই 

বাচিলাম , তোমার অন্থমতি বিনা, চোরের মত যে অন্য পথ দিয়া 

তোমার প্রেম ঘরে যাইব, তাহার উপায় নাই। সেই ঘরের চাবি যে 

তুমি আপনি রাখিয়াছছ। এখন দেখি, যতই তোমাকে মাতা পিতা 

বলিয়া ডাকিতে পারি, ততই সুখ হয়। এই সময়ে যদি সকলে মিলে 

তোমাকে ভাকিতে পারি, তবে কি আর আমাদের পরম্পরের মধো 

এক্রতা থাকিতে পারে ? তোমার চরণ-পদ্ম যৃ্দি এক সময়ে এই আমর! 

দশ জন ভাই শুদ্লীর হৃদয়ে স্থাপিত হয়, তবে কি আর পরিবার হয় ন। ? 

মনে হয়, সকলে মিলিয়া যখন প্রণাম করি, নকলের প্রাণ এক স্থানে 

আসে না, শরীরতঃ এক থরে আছি, কিন্তু যখন তোমাকে প্রণাম 

করি, তখন কেহ পর্বতের উপর, কেহ সমুদ্রের উপর বসিয়া প্রণাম 

করি, স্থতরাং বনু দূরে থাকি বলিয়া, পরম্পরের মধ্যে একতা! হয় ন। 

এই জন্যই আমাদের মধ্যে অনেক পাহাভ, পর্ধবত এবং অনেক নদ নদী 

আছে। একস্থানে বনিয়া এক পিতাকে যদি পিতা বলিয়া ডাকিতাম, 

তবে কি আর আমাদের এই দুর্দশা থাকিত ? পিতঃ, আমরা এক ঘরে 

বাড়ী করে আছি, কিন্ত আমাদের মন ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রহিয়াছে । তুমি 

বাত্ত রহিয়াছ, আমাদিগকে এক কবিবার জন্থা। তোমার ইচ্ছা! যদি 

সম্পন্ধ করিবে, তবে এই কম্ধ জনকে এক সময়ে তোমার কর । আমাদের 

পুরাতন মন্তুযু বিনাশ কর। এখনও অনেক কালের শক্ত সকল ভিতরে 

বমিঘ। বহিয়াছে, দেখিলে প্রাণ কম্পিত হয়। আর আমাদের যধো 



১১৬ প্রার্থনা 

শত্রতা, অপ্রণয় সহ হয় না? শত্রু বলিয়া শত্রতাকে দূর করিতে শিক্ষা 
দাও। হে আমাদের বিধানের প্রিয় পরমেশ্বর, তোমার স্বর্গের কৌশল 

প্রকাশ করিয়া, আমাদের সকলকে এক পরিবার করিয়া লও , আমরা, 

পৃথিবীতে ন্বর্গ কাহাকে বলে, সম্ভোগ করিয়! সুখী হই। 
শাস্থিং শাস্তি শাস্তি । র 

আশ্মেও সেই অপমান ? 

€ ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, বৃহস্পতিবার, ২২শে ফ্ষান্তুন, ১৭৯৫ শক, 

€ই মার্চ, ১৮৭৪ থুঃ) 

হে প্রেমসিন্ধু দয়ার আধার, তোমাকে পিত! জানিয়া আমরা লকলে 
আবার ভিখারীর ভাবে তোমার কাছে উপস্থিত হইলাম। প্রার্থন! 

করিয়া মনে পুণ্য শান্তি আনিব, এই আশা করিয়া তোমার দ্বারে 

আশিয়াছি। যদি বাহিরের সমৃদয় স্থখের পথ রুদ্ধ হয়, নমুদম উন্নতির 

ব্যাপার সাগরে ডূবিয়া যায়, তথাপি মনের আশা-প্রদীপ নির্বাণ হইতে 

দিব না, এই আমাদের আঙ্জকালের সঞ্ল্প। এই সন্বয় যাহাতে রক্ষা! 
করিতে পারি, আমার্দিগকে এনূপ বল দ্বাও। বাহিরের সহত্র প্রতিকূল 

ঘটনার মধোও অন্তরে তোমাব প্রি জপিবে। যেখানে ন্বর্গরাজা 

আসে নাই, সেখানে ্বর্গরাজা আঙিয়াছে, কখনও একপ মিথ্যা বলিয়। 

তোমার স্বর্গের পথে কণ্টক রোপণ করিব না। চিরদিন সরপ সত্য 

বলিব। তুমি যাহা দেখাইবে, তাহা দেখিব, তুমি যাহা! বলিতে দিবে, 
তাহাই বলিব। যে দিক দিয়া স্বর্গরাজ্য আপিতেছে, সেই দিক 
দেখাইয়া দিও। যদি অন্তরে তুমি পবিত্র বিশ্বাস প্রেরণ কর, তবে 

কি 'ন্বকার ভয় দেখাইতে পারে এই কঠোর পরীঞ্চার লময় তুমি 



আশ্রমেও সেই মপমান ? ১১৭ 

প্রাণের ভিতর থাকিয়া দিবা রাত্রি শাস্তিস্থধা বর্ষণ কর। তুমি যখন 
প্রসঙ্গ হও, তখন বাহিরের বিশদ কি করিতে পারে? যখন তোমার 
আজ্ঞাতে খর্গ আলিবে, তখন সহন্্র লোক বাধ! দিলেও কি তুমি 
মানিবে ? আমরা মনে করি, আমরা পাচ জন মনে করিলেই অনায়াসে 
তোমাকে বিপদে ফেলিতে পারি , তোমার যে স্বর্গরাজ্য আসিতেছে, 

ইচ্ছা করিলেই খঙ্গা দ্বারা আমরা বিনাশ করিতে পারি। এমন দত্ত, 

এমন অহঙ্কার যদি আমাদের মধ্যে থাকে, গুরু হইয়া তৃমি আমাদিগকে 
এই মন্ত্রে দীক্ষিত কর ধে, আর তোমায় অবাধ্য হইব না। সহম্র বিপদ 

যন্ত্রণা আমে আম্ক, পিঠ পাতিয়া সহ করিব। যত ভ্রাতৃবিচ্ছেদ, 

অপ্রণয়় আমিতে পারে আহ্ক, অন্তরে তোমার স্বর্গ দেখিয়া নিশ্চিন্ত 

থাকিব । শত্রুদিগের আক্রমণের মধো তোমার মিত্রতা দেখিব। দেখিব, 

তোমার ন্বেহে ঘোর ছুঃখের মধ্যে অল্পে অল্পে সুখের রাজ্য বিস্তৃত 

হইতেছে । যদ্দি এ কথা মিথ্যা হয়, প্রাণ বাইবে , এ কথ। যদি সতা হয়, 

বাচিব। পৃথিবী চিরদিন তোমাকে বাধ! দিয়াছে, এবং পৃথিবীর 

লোকেরা চিরদিনই তোমাকে বিদায় করিয়া দিবে। আঞ্কাল 

আশ্রমেও তুমি সেই অপমান সু করিতেছ। ছুঃখীদিগের হাতে স্থখের 

রাজা আনিয়। দিলে, নিষ্ধে করুণার সাগর হইয়া তুমি আশ্রমে অবতীর্ণ 
হইয়াছ, ইহা পুস্তকে লেখা হইল। তুমি এই কয়টা পাপীকে স্বর্গে 
লইয়। যাইবে, ইহ! ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হইল। তোমার বিধানে যাহ] 

ঠিক হইল, তাহা ঠিক রহিল। তোমার কাছে এই ভিক্ষা চাই, বিশ্বাস 
করিতে দাও, এই আশ্রম তোমার বাড়ী, এই লোকগুলি তোমার 

দাম দাসী। ইহারা তোমার চিহ্নিত সম্তান। যদি এই বিশ্বাস দাও, 
তবে আর আমাদের ভয় থাকিবে লা। সহ্ম্র ঢেউ মস্তকের উপর দিয়! 

চলিয়! যাইবে, কিন্তু কিছুতেই মনের শাস্তি যাইবে না। সমুদ্র“তরক্ষ 



১১৮ প্রার্থনা 

অতিক্রম করিয়! যখন আ'মর। এই কয়টা ভাই ভর্গী তোমার সুখে স্থুখী 

হইব, তখন বলিব, "আনন্দময়, তোমার কথ] ঠিক হইল ।” 

শাস্তি শান্কিঃ শাস্তিঃ। 

প্রেমমুখের জ্যোতস্সা 

( ভাবতাম, সায়ংকাল, বৃহস্পতিবার, ২২শে ফাল্গুন, ১৭৯৫ এক, 

৫ই মাচ্চ, ১৮৭১ খুঃ) 

হে প্রেমময়, তুমি যে ঘর উদ্জ্ল কর, সে ঘর অন্ধকার কে করিতে 
পারে? আমাদের ঘরে তুমি বসিয়া আছ, অন্ধকার ইহার ভিতরে 
কিরপে আসিবে ? অমঞঙ্গলের শ্লো৬ বাহির দিয়া চলিয়া! যাইতে পারে, 

কিন্তু যে ঘরে তুমি বসিয়া আছ, সেখানে কি অনঙ্গল আগিতে পারে ? 

তোমার ঘরের মধ্যে এই কয় জন বিশ্বাসী হয়ে একত্র বাস কগিব, এই 

আশা করিয়াছি। তুমি দয়া করে, আমাদের গদয্ এবং মুখ হইতে 

অবিশ্বাস-শক্রকে একেবারে দুর করিয়! দাও। আর যেন মনকে চঞ্চল 

করিয়া অবিশ্বাসের একটী কথা 9 বলিরা না ফেলি। তোযার সুন্দর 

ঘরে থাকি, কেন আর নিঞ্জের অবিশ্বাস-পাপে ইহাকে কলঙ্কিত করিব। 

দ্বিপ্রহরের সময় চারিদিকে মেঘ উঠিলেও হুধ্যকিরণে আকাশ কেমন 

উজ্জল হয়, তেমনই যদি বিপদ-মেঘ আসে, তোমার প্রেমমুখের 

জ্যোৎস্গাতে আমাদের বিপদ্গ্রস্ত মুখ আরও সুন্দর হইবে। তোমার 

জ্ঞান পাইয়া জ্ঞানী হইব, তোমার প্রেম পাইয়া প্রেমিক হইব, এই 

আশা! করিয়া, সকল ভাষ্ ভগ্নী মিলিয়া, ভক্তির সহিত তোমার সুন্দর 

পবিজ্ঞ চরণে বার ধার প্রণাম করি। 

শাস্তি; শান্টিং শাস্থি:। 
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বিধানরক্ষা 

€ ভারতাশ্রম, শুক্রবার, ২৩শে ফাল্গুন, ১৭৯৫ শক; 

৬ই মাচ্চ, ১৮৭৪ থুঃ) 

হে প্রেমময়, এক দিকে বিপদ বিদ্বের ভয়ানক মেঘ উঠিতেছে 

সত্য, কিন্ত অন্য দিকে তুমি সাধকদিগের প্রাণ টানিতেছ। বিপদ 

দেখাইতেছ এই জন্য যে, তোমাকে থা বলিম্বা ডাকিয়। নিরাপদ হইব । 

বিপদের সময় তোমার মুখ দেখিলে, কত আশা আহ্লাদ হয়! বাহিরে 

যত আক্রমণ, তত পরিমাণে তোমার ঘরে স্থথা। নিগ্গে যেকিছু 

করিতে পারি, তাহার উপায় নাই। তোমাব আদেশে, এই সময় 
আমরা ব্যস্ত হ্ইয়া, তোমার চরণতলে লুকাইয়া থাকি! কতবার 

দেখিলাম, তোমার ঘর অর্ধেক নিশম্মিত হইতে না হইতে, তোমার 

নস্তানগণ তাহ) ভাঙ্গিতত প্রস্থত হইল। এইরূপ কতবার আশার 

পর নিরাঁশা, আলোকের পর অন্ধকার দেখিলাম । গরিবের তোমার 

দয়ার কথা শুনিয়া, তোমার ঘরে যাইতেছিপ, কিন্তু আবার কয়ঙ্গন 

বন্ধু মিলিত হইয়া, মে ঘর ভার্গিল। গবিবেরা যাইতেছিল, তাহা- 

দিগকে বাধা দিল, তাহাদেবও কোন লাভ হইল না। ভাই ভগিনীর! 

শক্র হইল । জগদীশ, আমরা যেমন পরস্পরের শক্রতা করিতে পারি, 
এমন বুঝি জগতে আর কেহ করিতে পারে না। ঈশ্বর, তোমার বাভী 

ভাঙ্গিতে পারে যাহারা, তাহারা কি নাঘান্ত শত্র ? তুমি গরিব 

দুঃখীদের জন্য সদাব্রত খুলিবে, মনে করিয়াছিলে , কিন্তু ঘরের শক্ররাই 

তোমার ঘর ভাঙ্গিতেছে, ইহা তুমি জ্ান। চিরকালই পৃথিবীতে 

ক্মতান্ত আপনার লোকই স্থখ শাস্তির পথে কণ্টক হইয়া আমিয়াছে। 

সাক্ষী তুমি । পরম পিতা বলিয়া তোমাকে ডাকিয়া আমরা কত মন্দ 



১২, প্রার্ণনা 

কার্ধা করিতে পারি, তুমি তাহা দেখিতেছ। আমাদের দোষে কত বিপদ 
আসিতেছে, তৃমি তাহা বুঝিতেছ , কিন্তু এ সমুদয় বিপদ হইতে তুমি 
'্মান্চ্য্য বাপাব কল বাহির করিবে, এই 'আামাদের আশ!, এই আম1- 
দের আনন্দের কথা। এই আশা! দিয়া প্রাপকে যদি তুমি না টানিতে, 
তবে কি আমরা আসিতাম? তৃমিই কেবল এত মন্ধকারের ভিতরে এত 
আলোক দ্বেখাইতে পার এবং বাহিরে নিরাশ দেখায় ভিতরে আশা 

উদ্দীপন কর। তুনি আমাদিগকে স্বর্গে লইয়া যাইবেই, প্রতিজ্ঞা করিয়াঁছ, 
তোমার এই বিধান জানিলাম। যাহাতে ভোমার বিধান রক্ষা হয়, 

তাহা কর। যে পর্যাস্ত এট বিধান রক্ষা না হয়, সে পর্যন্ত সমস্ত 

ধশ্বপ্লচারকার্ধাশোত বন্ধ করিয়া দাও । যত্ক্ষণ প্রচারকের! প্রস্তত ন! 

হয়, ততক্ষণ কাহাকেও প্রচার করিতে দিও না। তুমি কূপ! করিয়া 

এমন কিছু উপায় কর, আর যাহাতে আমরা তোমার বিধানের উপর 

আক্রমণ করিতে না পারি । জগদীশ, €ঘ বিধান তোমার ভাত হঈটতে 

আসিয়াছে, আমাদিগকে বিশ্বাস কবিতে দা, ইহা হইতে কখন বিষ 

উঠিবে না। আমাদের মধ্যে যদি একজনও প্রচারক না থাকে, আমরা 
যদ্দি তোমার এবং পরম্পরের ভয়ানক শক্র হই, তুমি আমাদের মুখ 
লজ্জা এবং অপমান দিয়া তোমার পবিজ্র রাজ্য স্থাপন করিবে, 

আমাদিগকে পদতলে ফেলিয়া তোমার ছুংখী পাপী সম্থানদিগকে 

তোমার শ্বর্গরাজো লষয়া যাইবে। প্রচারক ভইবার জন্য তোমার 

কাছে ভিক্ষা করি না। লজ্জা চাই, অপমান চাই । দেখাইয়া দাও, 
কি লজ্জার কর্ম, কি ভয়ানক অহন্কারের কর্থ করিতেছি । এই নেও 

প্রচারের কাধ্য, তোমার হাতে দিতেছি। আমাদের মূখে লজ্জার 

কলক্ক মাখিয়া দাএ। ভৃত্যেরা কার্য কবিয়াছে, ভূতাদের যাহা 'প্রাপা, 

তাভা তৃমি দাও। দাহাদিগকে তৃমি, ভিতরে রাখিয়া দিবে, কে 



বিধানবক্ষা ১২১ 

তাহাদিগকে দুর করে? আনন্দের রাছ্থয বিস্তার করিবে বলিয়াই এই 
বিপদ পাঠাইতেছ। বিপদের পর সম্পদ আসিবেই। হে (প্রেমসিস্কো, 

তোমার আজ্ঞ প্রচার হইল। গরিব ছুঃখীদের ভার গ্রহণ করিয়াছ, 

সকলকে রক্ষা কর। কোন পাীর যেন মবধ ন। হয়। ভাল কর। 

মার, মেরে বাচাও। প্রাপবধ কর, কিন্তু নবপ্রাণ দ্বাও। আমাদিগকে 

সক্ষে লইয়া! তোমার হুখধামে লইয়া যাও। 

হে প্রেমময়, বিপদের সময় যেমন তোমার প্রেম-সিংকাসন স্থম্দর, 

মকল সময়েই তাহা হন্দর । কখন কখন কঠোরভাবে তোমার বিধান 

কষ্ট দেয়, কিন্ত যাহাতে জগৎ বাচে, তাহা মঙ্জলময় বলিয়া বিশ্বান 

করিতেই হইবে । তোমাকে ত নির্দয় কখনও বলিব না। এই 

অগ্নির ভিতরে তুমি ফেলিলে, মুখ ছাই হইবে + কিন্ত এই বলিয়া 

হাসিব, এই ষে পরীক্ষার অগ্নি, ইহা দ্বর্গ হইতে আসিয়াছে । মোপাকে 

আরও উক্ফবল করিয়া দিবে বলিয়া, ইহা তুমি পাঠাইলে। লৌহ- 

সমান মনকে চূর্ণ করিয়া, কেমন করিয়া গাল করিতে পার। এবার 

দেখাও। “সম্পদে রাখ, আর বিপদেই রাখ" এবার এই গান করিয়া, 

সকল বিপদ অগ্নি হইতে বাহির হইব। দেখি, কাহারও মুখ দগ্ধ 

হয় নাই, মুখ উজ্জ্রল এবং পবিত্র হুইঘাছে। অস্ভকার শুভদিনে এই 

আনীর্ববাদ কর। গুরু হয়! দণ্ড দাও । শুভক্ষণে যেন দেখিতে পাই, 

এমন ভালবাদা শিখিয়াছি যে, আমাদের মধ্যে প্রেমরাজ্য আসিয়াছে, 

তোমার প্রতি ভালবাসা সহস্রপ্তণে বৃদ্ধি হইবে । এ মুক্তিগ্রদ চরণতলে 

বিপদকালে সকলে পড়িগ্না থাকিব। অবিচলিতমনে তোমার বিধান 

বহন করিব। অগ্নির ভিতরে পড়িয়া, ক্রমাগত আমাদের মন হইতে 

অপ্রেষ বিদায় করিয়া দিব! 

শান্তি: শান্তিঃ শান্তি: । 

১৩৬ 



১২২ প্রার্থন৷ 

পরীক্ষার অগ্রি 

( ডাবতাশ্রম, গ্রাত:কাল, শনিবার, ২৪শে ফাল্গুন, ১৭৯৫ শক? 

পই মার্চ, ১৮৭৪ থুঃ) 

হে প্রেমময় করুণাসিম্কু পরমেশ্বর, সমক্ষে তুমি বলিয়া আছ। 

আমরা তোমার অবাধ] ছুরস্ত সন্তান, তোমাব চরণতলে পড়িয়া কর. 

জোডে প্রার্থনা! করিতেছি । যদিও তুমি উচ্চ সিংহাসনে বপিয়! আছ, 

গরিব ছুঃখীদের কথ! শুনিতে তুমি ভালবাপ। সম্মুখে এই ভম্ানক 
বিপ্দ, স্থুবিস্তত মাঠ, কত দূর গেলে ইহার সীমা হইবে, জানি ন|। 

আমরা অতি দুর্বল সম্ভান, একে পাপে জঙ্জরিত, আবার আমাদের 
পরম্পরের মধো প্রেম নাই । আমাদিগকে কোথায় লয়! যাইতেছ ? 

দণ্ড দিবে বলিয়া, ঘোরতর পরীক্ষায় ফেলিবে বলিয়া কি আমাদিগকে 

ডাকিতেছ? ভবিষাতে অন্ধকার রহিয্বাছে, দেখিতে পাই না, কেবল 

তোমার মুখ পানে তাকায়! আছি। এই জানি, সেই পরম বন্ধু, ধিনি 

থাওয়াইয়াছেন, তিনিই বিপদে ফেলিয়াছেন। প্রেমময়, গরিব দুঃখী- 

দিগকে ঘোরতর পরীক্ষার অগ্নিতে ফেলিবে ফেল, কিন্ত শেষে যেন 

নির্ষিত্বে বাহির হইতে পারি। যে অগ্রি সমক্ষে জলিতেছে, তাহার 

কাছে পলকের মধ্যে শরীর মন ভম্ম হইয়! যায়। অগ্নি দেখিয়া! বড 

ভয় হয়, কিন্ত, নাথ, তৃমি যদি লইয়া যাইবে, লইয়! যাও। হে প্রেমসিন্ধো, 
কেন আমর! তোমার প্রতি এত দুর্ব্যবহার করিলাম? তোমার 

কৃপায় প্রেম-জ্যোৎস। প্রকাশ হইতেছিল, কেন নিজের অন্ধকারে তাহা 

আচ্ছন্ন করিলাম? তোমার সুন্দর ঘরে কেন শক্রদ্দিগকে ডাকিয়। 

* আনিলাম? শুভক্ষণ কবে আসিবে, কবে দেখিব, তোমার কাধ্য ভূমি 
করিয়াছ। দেখ, যেন অন্গতাপ করিয়া পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাই। দণ্ড 
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দিতে চাও, "দণ্ড দাও, মারিতে চ19 মার, তোমার হাতে নব জীবন 

পাইব। বিলম্ব যেন না হর, যেন তোমার সম্ভানদিগের মন শ্রী 

পরিবষ্ঠিত হয়। ক্ষুদ্র কীটের! কিরূপে অধিক কার এমন ভয়ানক 

পরীক্ষা সা করিবে? শীঘ্র যেন পরীক্ষা শেষ হয়। ভাই ভগ্ী সকলকে 

লইয়া যেন শীঘ্ব পরীক্ষা হইতে উদ্ধার হই। তোমার নাম করিলে 

প্রবল শক্র সকল পলায়ন করিবে । বিপদ্ভগ্রন, করুপাসিম্ধু, দয়াল বলিয়! 

ডাকিলে- তুমি যে মন্ত্র শিখাইয়াছ, লেই মন্ত্র সাধন করিলে--শক্রুর 

সাধ্য কি আার আমাদের মধো থাকে? এই অঞ্ধকার, তরঙ্গ, রোগ, 

শোক থাকিবে না। এস, দয়াল, তোমাকে লইয়া সেই অগ্নির ভিতরে 

প্রবেশ করি, কেবল এই কথ। বলিয়া নিশয়ঈ বাচিব। ঘে লোক পরীক্ষা 
বহন করিতে পাখিবে পা, তাহাকে পবীক্ষাব ভিতরে যাইতে দিও না। 

আশা! দাও, শিঞ্য়রূপে কথা কহিয়! বলিয়া দাও, "সম্তান, তুমি পরীক্ষা 

হইতে বাচিবে”। আমাদের পবিস্রাণ হইবে, এই শুভ সমাচার শুনিয়া, 

পাব বিপদের মধ্য 'দীননাথ, দীননাথ” বলিয়া তোমাকে ডাকি । 
শান্তিঃ শান্িঃ শান্তি 1 

নামের গুণে তরে যাব 

( ভাবতাশ্রম, সায়ংকাল, এনিবার, ২৪শে ফাল্গুন, ১৭৯৫ শক, 

৭ই মার্চ, ১৮৭৪ থুঃ) 

ছে প্রেমময় কুপাসিদ্ধো, তোমার শ্ীচরণ-প্রার্থী হইয়! এই বিপদকালে 

তোমাকে সবাদ্ধবে ডাকিতেছি। চিন্নকালই তুমি গরিব দুঃখীদিগকে 
বাচাইয়াছ, এবারও আমার্দিগকে বাচাইবে। যদ্দিও পরীক্ষা কঠোর, 

তোষার প্রসাদবলে এবারও বাচিব । তোমার চরণ দেখিলে, আর কি 



১২৪ প্রার্থনা 

ভবসিম্ধুর তরঙ্গ ভয় দেখাইতে পারে? যদিও শান্তি দিতেছ, তুমি থে 
পিত] হয়ে শাস্তি দিতেছ। ভোমার ইচ্া.পূর্ণ হউক। এবার সকল 
শত্রুকে বিশ্বাস প্রেমের অস্ত্রে দূর করিয়া দিব। যে সকল শক্র আমা- 
দিগকে বিনাশ করিতে আপিয়াছে, তোমার নামে সমুদয় দূর হইবে। 
আর অহঙ্কার, স্বার্থপরতা প্রভৃতি রিপুদিগকে এই পবিত্র বাড়ীতে 
আসিতে দিব না। কেবল একটী সামগ্বী-তোমার এ অভয় চরণ 
বুকে বাধিয়া, সব ঢেউ অতিক্রম করিব। এই লও আমাদের ছুরস্ত 
অবাধ্য মহ্তক, এ চরপতলে দোষ স্বীকার করিব। পরীক্ষার আগুনে 
ক্মস্তর বাহির জলিবে, কিন্ধ তাহার ভিতরে শাস্তিজল লয়! উঠিব। 

তোমার দাস দাসী কাহাকে বলে, এবার বুঝিব। তোমার নামে 

নিশ্চয়ই বাচিব, এই আশা, এই বিশ্বাস করিয়া, তোমার পবিভ্র চরণ- 
তলে (বিনীতভাবে ভক্তির সহিত. সমুঘয় ভাই ভুপ্নী মিলিয়া, বার বার 
প্রণাম করি । 

শাস্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তি । 

বিশেষ বিধানে বিশ্বীম 

€( ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, সোমবার, ২৬শে ফাল্গুন, ১৭৯৫ শক, 
৯ই মার্চ, ১৮৭৪ খুঃ ) 

ছে প্রেমময় পরষেশ্বর, গরিব দুঃখী কাঙ্গালদের দেবতা, প্রেম- 

নিংহাসনে স্থন্দররূপে বসিয়া আছ, তোমার প্রেমের উপর নির্ভর 

করিয়। আসিয়াছি। এত যাহাদের জন্ত করিতেছ, আরও তাহাদের 

তত কত করিবে । আমাদের কথ। শুন, তুমি আমাদের মনোবাঙ্ছা 

পূর্ণ করিলে, আমাদের সকল কষ্ট যাইবে । আমাদের মঙ্গলের জন্ত 



বিশেধ*বিধানে বিশ্বাস ১২৫ 

তুমি না কি বিশেষ বিধান:করিয়াছ 1-্নিজে না কি কাছে থাকিয়া, 
যাহার যাহ! অভাব, তাহা খ্বহন্তে মোচন করিতেছ ? যদি তুমি দূরে 

থাকিতে, মৌনী;/হইয়া কেবল গুরু নাম ধারণ করিয়া থাকিতে, তাহা 
হলে উপায় নাউ বলিয়া নিরাশ হইতাম । কিন্ত এখন তুমি প্রত্যক্ষ 

জাগ্রৎ গুরু হইয়া আসিয়াছ। আর কেন আমরা এই কথা মুখে আনিৰ 
-কোন্ পথে গেলে প্রেমোদয় হইবে? কি করিলে যথার্থ আশ্রম 
হইবে? কোন্ শক্র বিনাশ করিলে তোমার হইব ? যখন তুমি গুরু 

হইয়া--যে যাহা ভ্ডিজ্ঞাসা করিবে, তাহার উত্তর দিবে-_অন্গীকার 

করিয়াছ, তখন কেন তোমার উপর খিশ্বাস করিব না?” যখন তুমি 
উপদেশ দিতে আসিয়াছ, তখন কি অন্য ধর্শামন্ত্রে দীক্ষিত হইতে চেষ্টা 
করিব? শিষ্য বলে, যদি দয়া করে চরণতলে স্থান দিয়াছ, তবে তোমার 

বিশেষ বিধানে আর অবিশ্বাস করিতে দিও না। যাহারা! তোমার 

বিধান মানে না, তাহারা যে ভিন্ন দেশের লোক। তাহারা কেন এই 

বিধানে বাস্িকভাবে কপট যোগ দিতেছে? বিশ্বামী ভিন্ন এখানে 
ত আর কাহারও থাকিবার স্থান নাই তুমি যতু করে নিজ হস্তে পূর্ণ 

বিশ্বাসীদিগেব জন্র'এট ঘর গ্রস্ত করিতে । কি বলিব, ঈশ্বর, তৃমি 
যাহাদ্দিগকে ডাকিয়া আনিলে, তাহার! তোমার হইল না। পরিজ্াণ- 
রাজা যে অনেক দূর, যদি তোমাকে বিধাত! বলিয়া না যানিলাম। 

ঈশ্বর, তুমি আমাদেব জন্ত যে সকল বিধান করিতেছ, এ সকল কি সত্য 
নহ্থে, এ সকল কি আমাদের শান্তর নহে? এই যে তুমি গুরু হইয়! কাছে 

আমিয়াছ। তবে একেবারে বলি, আমরা তোমারই | আমরা যে 

কেবল তোমার ছুটা একটী কথা মানিব, তাহা নহে, কিন্তু আমরা! 

তোমার শাস্ত্রের প্রথম হইতে শেষ পরযাস্ত, প্রত্যেক কথ! বিশ্বাস করিঝু। 
তুমি ধাহাদিগকে আনিয়। দিয়াছ, ইহাদের একটাকেও পর বলি! বিধান 
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করিয়া দিব না। বিধাত] পরমেশ্বর, তোমার কাছে বসে তোষার 

বিধান বিশ্বাস করি। বিশ্বাসী পুত্র, বিশ্বাসী কল্তা বলে তুমি 
আমাদিগকে ডাক । একবার দেখি, তুমি আমাদিগকে ডাকিয়াছ কি 

না। যার নাম তোমার পুত্তকে বিশ্বাসী বলিয়া লেখা নাই, তাহার 

কত দুর্দশা । পিতঃ, তুমি আমাদিগকে বিশ্বাশী সম্থান বলে একবাব 

সম্বোধন কব, তাহা হইলে আমরা বাচিব, নতুবা আমরা মরিব। 

তোমার শ্লীমুখেব ধুর ভাঁষাগ্র, একবার আমাদিগকে বিশ্বাসী সন্তান 
বন্ধে ডাক। পির", আশীর্বাদ কব, ভাঙ্গা মন ঘেন সকলের এক হয়, 

নতুবা এই পরীল্গায় আর বাচিধার উপায় নাউ । বিশ্বাসীদিগের মধ 
একটু স্থান দা, তাহা! হইলেই সাচিব। তোমার রুপাগুণে বাচিব, 

এই আশা। 

শাস্তিত শাস্তি; শান্তিত। 

স্খেব ঘব 

(ভারতাশ্রম কায়ংকাশ, সোমবার, ২৬শে কাক্ন, ১৭৯৫ শক, 

*ই মার্চ ১৮৭৪ খুঃ ) 

হতে প্রেমময়, গবিব ছুঃখীরা কত ভিঙ্গ' করে, কিন্তু তুমি যখন 

ভিঙ্গ। দ্বিতে চাও, তখন আমর! চলিয়া যাই । অবিশ্বাস যে ভয়ানক 

রোগ, তাই বিনীতহৃদয়ে তোম।কে ডাকিতেছি | যদ্দি এ ঘরে কেবল 

তোমার বিশ্বাসীদ্িগকে স্থান দিবে, তবে দয়া করে এই কর, একটা 

ভাই, কিন্বা একটী ভগ্নীও যেন তোষার ঘরের বাহিরে না থাকেন। 

স্থখের ঘর যদি প্রস্তত করিলে, বিশ্বাসের ত্বার দিয়া সকলকে প্রবেশ 

করিতে দাও। দেশ বিদেশে ধাহার! আছেন, সকলেই ভোমার ঘরে 
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আিলেন কি না, তুমি নিজে তাহার তত্ব লও। একটা ভাই, একটা 
ভন্রীও যদি বাহিরে থাকেন, আমাদের ছুঃখ হইবে । ধাহাদিগকে তুমি 

আনিয়া দিয়াছ, তাহাদের প্রতি 4, মমতা হইয়াছে, কেমন করে 

তাহাদিগকে ছাড়িয়। দ্বি? প্রেমময়, সকলেই যেন তোমার ঘর- 

খানিতে স্থান পাই, এই গতি করে দাও। সকলে তোমার ঘরে প্রবেশ 

করিয়া জন্মের মৃত সখী হউক। তৃমি অত্যন্ত ন্েহময়,। তোমার 

প্রেমের কথা কি বলিব? তোমার চরণ হতভাগ্যদের মন্তকে স্থাপন 

কর, এ চরণ বুকে বাধিয়া একটা বিশ্বাসীদিগের পরিবার হইব। পাপ, 

কলহ, বিবাদ দূর হইবে, এই বিশ্বাস, এই আশ! করিয়া, ভাই তক্সী 

সকলে মিপিয়া, ভ্ভি'র সহিত বার বার ভোমার চরণে প্রণাম করি। 

শাস্তিঃ শাস্তি শাস্তিঃ। 

আমাদের গুরুতর দাযিত্ব 

( ভারতাশ্রম, মঙ্গলবার, ২৭শে ফান্তুন, ১৭৭৫ শক, 

১০ই মাচ্চ, ১৮৭৪ পৃঃ) 

হে প্রেমময়, চিরকালের পিতা, তোষার সন্গিধানে এ কল পাপী 

সম্তানেরা আসিয়া বমিল। খাহাদিগকে রূপা করিয়া পরিত্রাণের জন্য 

এই আশ্রমে আনিয়া, ইহাদের মঙ্গলের ভার তোমার উপরে! 
আমাদের হৃদয়ের অবস্থা দেখ, আমর যদি তোমার ইচ্ছা সম্পন্ন করি, 
তাহা! হইলে আমাদের ছুঃখ বিপদ চলিম্বা যায়। তুমি দয়া করিয়া 

এমন বিধান কর, আর ধেন তোমার অবাধ্য না হই। আমরা কি জন্য 

পৃথিবীতে আসিয়াছি, তাহা ত সর্বদ] মনে থাকে না। করুণাময়, তুমি 

আমাদের মন্তকে গুরুভার দিয়া পাঠাইয়াছ, আমরা কিরপে ছুই 
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পাঁচটা সামান্ ব্রত পালন করিয়া, পৃথিবী হইতে চলিয়া! যাইব? আমা- 
ন্নের গুরুত্ব এবং দায়িত্ব কি অল্প যে, আমর! ছুই চারিটী কার্য করিয়া 
নিশ্চিন্ত হইতে পারি? পৃথিবীর মধ্যে এই আশ্রমকে পবিভ্রতা ও 

প্রেমের আদর্শ করিবার জন্য, আমাদের মন্ধকে তুমি উচ্চড়ার দিয়া 

নিশ্চিন্ত রহিয়াছ। এত বন্ড তার লই, পিং, তুমি দেখিতে, 

আমরা কিরূপে আমাদের সময় এবং বুদ্ধি বল নিয়োগ করিতেছি । 
পরম্পরের প্রতি আমরা যেরূপ ব্যবহার করিতেছি, তাহা! দেখিয়া 

ভয় হয়। মাহ্থষ বাস! করিয়া যেমন সন্ভাবে থাকে, তুমি কি আমাদের 

কাছে সেইরূপ ভাব প্রত্যাশা কর? আমাদের উপর যে তুমি 
'গুরুভার দিয়াছ। আমর! যেক্সপ কার্য করিব এবং পরম্পবেব প্রতি 

যেরূপ বাবহার করিব, তাহার উপর যে পৃথিবীর কল্যাণ এবং পরিজ্রাণ 

নির্ভর করে। যদি আমর! জগতের পরিভ্রাণপথে কণ্টক হলাম, 
তবে আমাদের মুখে লজ্জা! ও অপমান মাধাইয়া, আমাদিগকে উপযুক্ত 
দণ্ড দাও । হে নাথ, আমাদের দ্বারা যদি তোমার ইচ্ছা অসম্পন্ন 
থাকে, তাহা! হইলে যে চিরকাল এই আশ্রমের কলঙ্ক থাকিবে। 

ভবিষ্ততে ইতিহাসে ইছা পড়িয়া, লোকের মনে দুঃখ ও নিরাশা 

হইবে। পিতঃ, সামান্ত কার্ধ্ভার তুমি আমাদের উপর রাখ 
নাই। ঘোর বিপদে পড়িয়াছি, হয় চলিয়া যাইতে হুটবে, নতুবা 
এই আশ্রমকে পৃথিবীর আদর্শ করিতে হইবে। নাথ, একটা 

দিন যেন অবহেলা না করি। আমাদের প্রতি জনের হস্তে তৃমি এত 
বড় ভার দিয়াছ, দানদাসীদ্িগকে বল দাও। এই আশ্রমেৰ ছবিখানি 
যেন দিন দিন নুন্দর হয়। যদি এই বিশ্বাস লইয়া মরিতে পারি যে, 
আমাদের দ্বারা পৃথিবীর মুক্তির জগ্ত একটী ব্যাপার স্বইয়া রহিল, 
"্মমাদের আনন্দের মীম। থাকিবে না। ভাহা হইলে আমরাও বাচিব, 
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পৃথিবীও হাচিবে। দীননাথ, আর সকল কাজ হইতে আমাদিগকে 
অবসর দাও, কেবল কিসে এই পবিত্র আশ্রম যথার্দরূপে পৃথিবীর মধে। 
পবিত্র প্রেমের আদর্শ পরিবার হয়, সকলে তাহার জন্য যত্ববান হই । 

পিতঃ, তুঘি এই আশীর্বাদ কর, আর কপটতা, শঠতা, কলহ, বিষন্ব- 

লোভ, স্থার্থপরতা, অহক্কার এ বাড়ীতে থাকিতে পারিবে না। বিশ্বামে 

পঙ্গুতে গিরি লঙ্ঘন করে, অন্ধ দেখিতে পায়, আমরা বিশ্বাসী হইলে কি 
তোমার আশ্রম করিতে পারি না? যে বলে, আমি পারি না, সে 

অবিশ্বামী , যে বলে, আমি পারি, সে বিশ্বাসী । এস, দেব, সহায় হও। 

ইতিহাসে যাহা কখনও হয় নাই, তাহা কিরূপে হইবে, মানুষের এই 
কথ! আর শুনিব না। এই কয়টী সন্তানকে তোমার কাজ বিভাগ 

করিয়া দাও। তোমার ইচ্ছা দম্পন্ন হইবে, আমরা মুক্তি পাইব, এবং 
জগতের পরিজাণপথ প্রসারিত হইবে । আমরা ছুর্ব্বল, তাহা তুমি.জান , 
একে আমরা মান্থষ হয়ে মান্থষের কর্তব্য করিতে অক্ষম, আবার আশ্রম- 

বামী হইয়।, পরম্পরের প্রতি কির্ুপে গুরুতর কর্তব্য সকল পালন 

করিব, তাহা বলিয়া দাও। যদি আমাদের দ্বারা তোমার ইচ্ছ! পূর্ণ না 
হুইবে, তবে কেন তুমি আমাদিগকে স্বীকার করিয়া চিছ্িত করিলে? 
বিশ্বাসী, বিনমী হয়ে ধেন তোমার কার্য সাধন করি। তোমার প্রেমে 

মানুষ হলাম, কিন্তু যে জন্য মানুষ হইলাম-_্বর্গরাজোর বাড়ী যাহাতে 
এখানে প্রস্তুত হয়, দে বিষয়ে তৃমি সাহাধা কর। কিন্ধপে এ কার্য 

হইবে, কিছু জানি না। পিতঃ, এই জানি যে, বিশ্বাস হইলেই মান্তযের 
গতি হয়। দিন দিন পরম্পরের গ্রতি অসম্াবহার করিয়া, আশ্রমকে 
কদধা করিয়াছি। তোমার গ্রত্যাদেশ প্রেরণ কর। জগতের পরি- 

ত্রাণের ছন্ধ কাপিতে কাপিতে তোমার ইচ্ছ। সাধন করি। তোমার 

সেবার উপর যদি অন্ন নির্ভর করে, তবে কাছে এস, প্রভো, এ চর়ণতলে 
১৭ 
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চিরকাল দাস দামী হইয়া থাকি। মন্ত্র সাধন কিন্বা শরীর পতন-_ 
এবার এরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া, তোমার নেবা করিয়া, আমরা সুধী 

হইব। তুমি নিজে আমাদের মধ্যে কুশল শাস্তি বিস্তার করিবে, এই 

আশ! করিয়া, ভাই ভপ্নী মিলে, ভক্তির সহিত বার বার তোমার চরণে 

প্রণাম করি। 

শান্তি শাস্তিঃ শান্তি ' 

উপামনায় সখ 

( ভাবতাশ্রম, বুধখ'ব, ২৮শে ফালন্ধন, ১*৯৫ শক, 

১১ই মাচ্চি, ১৮৭৪ থুঃ) 

হে করুণানিদ্ধো, তোমার কাছে আসিয়া? প্রার্থনা করিবার জন্য 

যদ্দি যথার্থই তোমার নিকটে আসিয়াছি, তবে আমাদের হৃদয়ে সুখ 

শাস্তি হইবার কত সম্ভাবনা । আমাদের শত সহ ছুঃখ পাপ আছে, 

কিন্ত তোমার কাছে বনি, ইহাও মহা, এবং তোমার কাছে বদিল্লে কি 

অন্তরে শোক দুঃখ থাকে 1? সহ্ম দয়ার চন্দ্র যাহার মুখে, তাহার কাছে 

বসিয়া আছি, ইহ! বিশ্বাস করিপে কি আব অন্তরে ছুঃখ থাকে? তুমি 

মন্থপ্তকে স্থঙ্জন করিয়াছ, সুখী করিবার জন্য, তুমি আশ্রম করিয়াছ, 

তাহাকে আরও স্তখী করিবার জন্ত। তুমি যে আশ্চর্য সখ শাস্তি দাও, 

ইহা ত স্বপ্ন, কল্পনা নহে, তবে হুঃখী হইবার কারণ কি? সুখে 

দিবে, তাহা! ত ভবিষ্যতের বিষয় নে, প্রতিদিন, ছুটী বেলা উপাননার 

সময়, গোপনে তুমি যেরূপে সন্তানদিগকে কৃতার্থ কর, অযাচিতরূপে 
যত স্থখ দাও, সে সকল অস্বীকার করিবার যে আমাদের ক্ষমত! নাই। 

পাতকীদের কাছে তুমি প্রিয় হইলে, ন| জানি, সাধুদিগেব কাছে তুমি 
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কত শ্রিয়্। যদি পাপীদিগকে এতই ভালবাসিলে, তবে একটু যে 

স্ষগ্রাল আমাদের ভিতরে রহিয়াছে, কেন তাহা ফেলিয়। দিতে পারি 

না? যদ্দি তোমার ঘরে থাকিলে পরিত্রাণ পাওয়া! যায়, যূ্দ এই কষ্ট 

পাপীর জন্ত এত আয়োজন করিতেছ, যদি উপালনা ঘরে আনিয়া 

আমাদের মুখ এমন সুন্দর করিয়! দাও, এবং হৃদয়কে পবিজ্র বসনে 

আচ্ছাদিত কর, তবে আর কেন আমরা সংসারে ফিরিয়া! গিয়া মুখকে 
বিত্রী এবং হৃদয়কে কলষ্কিত করিব? এখানে অত্াস্ত পাতকী যে, 

ভাহারও স্থথ পাষ্টবাঞ ব্যাঘাত হয় না। প্রাণ ব্যাকুল হম, সেই অবস্থার 

জন্ত--যখন চিরকাল তোমার মুখের পানে তাকাইন়া আমর! মোহিত 

হুইয়। খাকিব। দেব, কুপা করে এই আশীর্বাদ কর, যেন চিরকাল 

তোমার এই উপালন! ঘরে থাকিয়া সখ সম্ভোগ করি। এই ঘরের 

বায়ু এবং আলোক যেন সমস্ত দিন যেখানে থাকি, সেখানেই সম্ভোগ 

করি। যদ্দি পৃথিবীর এই একটু স্থানকে তুমি পবিত্র কর, তবে 

আমাদের জীবনে যেন সমস্ত দিন উপালনার ভাব থাকে । এই ঘরের 

মধো যেমন পরম্পরের মধ্যে মিলনের শোভ। দেখি, সমস্ত দিন যেন এই 

ভাব হৃদয়ে খীথিয়া রাখি। স্থুখ দিবে বলিয়! হ্বর্গ হইতে যত্ব করে 

তুমি আগিলে, তোমার হাতে সর্বন্থ সমর্পণ করি। তোমার সেই 

পবিত্র প্রেমের আধার শ্রীচরণ আমাদের ছুঃখী মস্তঞ্চের উপর স্থাপন 

কর। তাহ। হইলে সম্পদে বিপদে, সকল সময়ে, আমাদের হয়ে সখের 

পন প্রশ্থুটিত থাকিবে, এবং তোমার মুখের সৌন্দর্য আমাধের মুখে 

প্রতিভাত থাকিবে । 

শাস্তি শাস্তি: শাস্তিঃ। 



১৩২ প্রার্থন? 

উপাসন! সকল রোগের ওষধ 

( ভারতাশ্রম, বৃহম্পতিবাব, ২৯শে ফাল্গুন, ১৭৯৫ শক , 

১২ই মার্চ, ১৮৭৪ খৃঃ) | 

হে দয়াবান্ ঈশ্বর, আমাদের প্রতি জনের পিতা, আমাদের সকলের 
পিতা, তোমার কাছে করজোডে ভিক্ষা! করিতেছি, অগ্যকার অন্ন বিধান 

কর, অন্যকার ক্ষুধা তৃষ্ণা! দূর কর। সংসারের ঘোর দুতিক্ষের মধ্যে 

পড়িয়া তোমার কাছে আসিয়াছি, একদিন তুমি অন্গ না দ্দিলে বাচি 
না । তুমি অস্তর্ধামী, আমাদের হইতেও আমাদের অন্তরের অবস্থা 

তুমি ভাল বুঝ । একদিন যদ্দি তোমাকে ভাল করিয়া না দেখি, তবে 
কি আমর! সুখে থাকিতে পারি? একদিন যদি আহার না পাই, শরীর 

শু হইয়া মায়। পূর্বে অনেক খাইয়াছি বলিয়া কি অগ্কার ক্ষুধার 
যন্ত্রণা ভুলিতে পারি? তেমনই, যদি একদিন তোমার কাছে ক্ষুধার 
অন্ন এবং পিপাসার জল না পায়, আম্মাও চারিদিক অন্ধকার দেখে 

এবং সকলই অন্থখের কারণ হয়। যে মন পুর্বে তোমাকে অনেকবার 

দেখিয়াছে, কিন্ত আজ তোমাকে দেখিতে পায় না, সে যন কাদিবেই 

কাদিবে। সে,জন্য তোমার কাছে বিনীতভাবে প্রার্থন৷ করিতেছি, 
আর একদিনের জন্যেও আমাদের কাহাকেও তোমার দর্শনে বঞ্চিত 

করিও না। শুক দেখা! চাই না, যে" দেখাতে তৃপ্তি হয় না, তাহা চাই 

না, যে ভাবে তোমাকে দেখিলেই অন্তরে প্রেমোদয় হয়, সে ভাবে 

তোমাকে দেখিতে চাই | ইহা ভিন্ন তোমার কোন সন্তান ঝাচিবে না। 

তোমাকে দেখিয়া! অনেক দিন সুখ পাইগ়্াছি বলিয়া, যদি একদিন 
তোমার মুখ ন! দেখি, সে ছুঃখ কি সহ হয়? পিতঃ, ভাল খাওয়াইয়াছ, 
প্রতিদিন ভাল খাওয়াইবে, এই গরিব ছুঃদীদের আশা । তোমার 
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উপাসনায় হখ পাইয়াছি, এবং মেই সুখের লোভ হইয়াছে । তোমার 

নেই ষে সুন্দর গম্ভীর সত্বা__-যাহা উপাসনার সময় দেখাও, প্রতিদিন 

তাহ! আনিতে হইবে। প্রতিদিন ভাই ভগ্নী মিলে তোমার এ আবির্ভাব 
মধো না বসিলে আমাদের গতি নাই। অন্য দুঃখ, অন্য কষ্ট দাও, 

তাহাতে আমাদের ক্ষতি নাই, কিন্তু যদি একদিন উপাসনা করিতে 

না পারি, মে কষ্ট সহ হইবে না। সফল দুঃখ সহ্ হয়, কিন্ত তোমার 

বিচ্ছেদ-যস্ত্রণা সহ হয় না। প্রাণনাথ, যখনই তোমাকে দয়াল প্র 
বলিয়৷ ডাকিব, তখনই যেন তোমার মুখ দেখিয়! প্রাণ শীতল হয়, এই 

আশীর্বাদ কর। চিরকাল এই নখ চাই। যদ্দি মানে মানী করিবে, 

ধনে ধনী করিবে, তবে এই মান, এই ধন দিও-_ষেন প্রতিদিন ভোমার 

মুখের সৌন্দর্য এই পাপীর হায়, এবং এই পাপ মুখে প্রতিভাত হয়। 
আর কি দিবে? অনেক ধন যেতৃমি দিয়াছ। এসেছ যদি গরিবদের 

ঘরে, ভার যদি লইয়াছ এই আশ্রমের, নাথ, তবে যেন প্রতিদিন ভাল 

করে তোমাকে দেখিতে পাই, এবং ভাল করে তোমার উপাপনা করিতে 

পারি। পিতঃ, তোমাকে যে দেখে, তোমার প্রেমে যাহার প্রাণ 

মোহিত হয়, তাহার কি আর ছুঃখ আছে? দেখিলাম, পিত:, পাপ 

রোগের আর কোন উধধ নাই, কেবল উপাসনাই সকল রোগের উষধ। 
সব রোগ দূর হয়, সকল পাপ চলিয়া যায়, হ্দি তোমাকে পিতা বলিয়া 

ডাকিতে পারি। তোমাকে ডাকা, তোমাকে দেখা, তোমার কথ! শুন! 

কি কষ স্থখের বাপার ? আবার ভাই ভগ্নী মিলিয়া, এই আশ্রমে 

বসিয়া, তোমান্ন দীননাথ নাম করা কি কম সুখের ব্যাপার? সকল 

জঞ্জাল মিটিয়া যায়, যদি তোমার উপাসনা মধুময় হয়। এস, দীননাথ, 
তোমার সুখের শান্তিমাখা শ্রীচরণ এই অধম অবিশ্বাসীদিগের মস্তকে 

স্থাপন কর। ভাল মূনে, ভক্তির সহিত তোমার এ চরণ বুকে বীধিয়! 



১৩৪ গ্রার্থনা 

লোককে এ কথ শুনাব-এই চরণ আগান্ধের একমাত্র সুখের কারণ। 

আমর] উপাসনা করে কত স্থধী হই, এই লোভ দেখাইস্া, পৃথিবীর 
মকলকে আকর্ষণ করিয়া, এই ঘরে আনিব, এই আশা করিয়া, ভাই ভগ্মী 
সকলে মিজে তোমার চরণে বার বার প্রণাম কবিি। 

শান্তি শাস্তি: শান্তি: 

আজ সপ 

অগ্নি-সংস্কার 

*  ( ভারতাশ্রম, শুক্রবার, ১লা টচত্ত, ১৭৯: শক, 

১৩ই মার্চ, ১৮৭৪ থুঃ) 

ছে প্রেমময়, হে দয়ানিদ্ছো, পরিজঞাণ করিবার আন্ত যখন তুমি নিজে 
নিকটে আসিয়াছ, তখন "হুঁমি আমাদিগকে পরিজ্রাণ কর” ইহা! আর 
বলিবার প্রয়োন্্রন কি? ক্মামাদের দুঃখ দুর করিবে বলিয়৷ নিজে ছগ 
হইতে আসিয়াছ। নিজে দেখিতেছ, আমাদের কি দুর্দঘশা। তুমি জান, 
তোমার সহায়তা ভিন্ন নিশ্চন্থই পাপীর! মরিবে। করুণাসিগ্ধে!, যখন 

তুমি নিজে জামাদিগকে উদ্ধার করিতে আিয়াছ, তখন তোমার করুণ! 

উদ্দীপন করিব, এই পন্য কিফাদিব? দ্ছামাদিগকে বাচাইবে বলিয়া 
নিজে আঁগে থেকে বিধান প্রস্তত করিয়াছ। আগে থেকেই ভিন্ন ডির 

স্থান হইতে আমাদিগকে আনিয়।, তোমার কাধ্য উদ্ভার করিয়া লইতে- 

ছিলে। এখন দাযাদের পরিত্রাণের অন্য, গোপনে বলিয়া কত কাধ্য 

ফরিতেছ, যেখানে আআমাঙের চক্ষু বর্ণ যায় না। গোপনে তূমি আমাদের 
অন্ত কি কন্সিতেছ, অল্লবিশ্বানীর| তাহ। দেখিতে পাযছ না। লোকে 

ফেধল বাহিরের ভার দেখিয়া আশান্িত এবং আহ্লাদিত হয়) দস্বাযয়, 

'আমর। জেন আর বাহিরের চাকৃচিক্ষ্যে ভুলিয়া না যাই । ভিতরে রদি 



অগ্নিসংস্কার ১৩৫ 

অবিশ্বাস, অপ্রণয়ের গরল থাকে, তাহা যেন আর ঢাঁকিযা না রাখি। 
অনেক মহাপাপের বীজ আমাদের গদয়ে লুক্কারিত রহিয়াছে, তুমি 
গোপনে জীবনের মূলে বমিষ্কা, যদি সেগুলি একেবারে ধৌত করিয়া 
দাও, তবেই বাচিব। আর আমাদিগকে বাহিরের পরিবর্তনের উপর 
নির্ভর করিতে দিও ন।। একদিন বাহিরের অন্ধকার দেখিলেই 

আমাদের খাওয়া দাওয়া বন্ধ হর। যদি ভিতরে প্রাণ ভাল করিয়া! 
দ্বাও, আর আমাদের ভয় থাকিবে না। বাহিরের বিশ্বাস, বাহিরের 

লবাপাতে, আমর! আর বাচিতে পারি না, কেন না, যে দিন প্রবল 

বাতা! আসিবে, তখন বাহিরের প্রেমের ঘর, বাহিরের পুণার ঘর 
চূর্ণ হইবে, এবং তাহার সাঙ্গ সঙ্গে আশা ভরসাও চলিয়া যাহবে। 

পিতঃ, ভাই ডাক্তেছি, ভিতবে আসিয়া বস. তোমার সাহাযো 

ভিত্তরের পাপ সকল তুলা ফেলি। সেট গভীর স্থান হইতে অহঙ্কার, 
স্বাথের কণ্টকগুলি তুলিয়া ফেলি, ত্রাহা! হইলে নিরাপদে তোমার 
সম্তানদিগের সেবা করিতে পারিব। যত দিন ভিতর ভাল হয় নাই, 

যত দ্রিন ভিতরে কুটিলত! অশান্তি রহিয়াছে, তত দিন যেন সখ আছে, 
স্থথ আছে, শান্তি শাস্তি না বলি। তুমি সেই অগ্নি লইয়া ভিতরে 
এস-_যাহা সমুদয় পাপ দগ্ধ করে। তুনি অগ্নি দিয়৷ আমাদের হ্বদয় 
সকার কর, চরিত্র সংস্কার কর। বহুকাল হৃদয়ের পাপ-কলঙ্কে 

ভুগিতেছি। দেব, তুমি এস, প্রাথকে পবিত্র কর। মব ভাই ভগ্রী 

তোমার অগ্রি-সংস্কারে সংশোধিত এবং নৃতন হইয়া, সকলকে পরিত্রাণের 

সংবাদ দিয়া আনন্দিত হই । 

শান্তিঃ শাস্তি শাস্তি: ! 



১৩৬ প্রার্থনা 

পরিবর্তনের মধ্যে আশা 

( ভারভাশ্রম, প্রাতঃকাল, শনিবার, ২র! চৈত্র, ১৭৯৫ শক , 

১৪ই মার্চ, ১৮৭৪ থৃঃ) 

ছে প্রেমসিস্ধে। তোমার গরিব ছুংখী সম্ভানেরা আবার তোমার 
প্রীচরণভলে বসিয়া তোমাকে ডাকিতেছে। তোমার চরূণের শোভা 
চিরকালই আছে, আবার যখন ছুঃখীরা এ চরণতলে বলে, তাহার 
সৌন্দর্য্য আরও উজ্জ্লভাবে প্রকাশিত হয়। কাঙ্গালশরণ, যখন 
কাঙ্গালদের মধ্যে আসিয়! তুমি বস, তখন তোমার এই নাখের প্রকৃত 
গৌরব, এবং স্বর্গীয় মহিমা আমরা বুকিতে পারি। কাঙ্গালদের 
ছুর্গতি তুমি দেখিতেছ । আমর! এক বিপদ হইতে উদ্ধার হইতে না 
হইতে, আর এক বিপদে পড়িতেছি , এক শোকের হস্ত হইতে বাহির 

হইতে না হইতে, আবার আর এক শোকের হস্তে পড়িতেছি , এক 
শত্রকে বিনাশ করিতে না করিতে, আর এক শক্র আমাদিগকে আক্রমণ 
করিতেছে । এইবূপে আমাদের জীবনে পরিবর্তনের ম্রোত বরাবর 

চলিয়া আমিতেছে। জগদীশ, অন্তধামী হইয়! তুমি সকলই দেখিতেছ। 
এই সমু পরিবর্তনের মধো বিশ্বানীদের কাছে আশার কথা বল। 

তোমার মুখে আশার কথ! ন! শুনিলে, তোমার সন্তানের! তবে আর 

আশ! ভরসা কোথাম়__এই বলিয়া বিশ্বাস-রাজ্য ছাড়িয়া যাইবে। 

যাহারা তোমার বিশ্বাসী সন্তান, যাহার! যথার্থ ই তোমার পবিত্র আশ্রমে 

গ্থান পাইয়াছে, তাহার! যে এ সকল পরিবর্তনের মধ্যে অনেক আশ! 

পাইতেছে। তাহারা যে কেবল এই দ্েখে_এত অন্ধকারের পরে 
কির়ুপে আলোক আসিল, এত কঠোর শুফতার পরে কোথা হইতে এত 

শান্তিজল আসিল। যখন জীবনের ধর্শগ্রন্থ তোমার বিধান জানিয়া 



গাশা ১৩৭ 

পড়ি, একবারও দেখি ন! যে, তুমি আমাদিগকে বিপদে ফেলিয়৷ চলিয়া 
গেলে। বতবার তোমাকে অবিশ্বাস করিয়া দূর করিয়া দিয়াছি, তত 

বার তুমি আরও কাছে আসিয়া সম্তান-বাসল্য দেখাইগ্লাছ। দীননাথ, 

দেখিলাম, তোমার ঘত্বে সকলেই বাচিল, কেহই মরিল না। পিতঃ, 
যাহাতে নকলের প্রাণে আশার সঞ্চার হ্য়, এখন এই আশীর্বাদ কর। 

আশার মন্ত্রে দীক্ষিত হইম্বা, আশা! করিয়া তোমার প্রেমধামে চলিয়া 
যাইব, এই আশা বৃদ্ধি কর। 

শাস্কিঃ শান্তিঃ শান্ধিঃ | 

আশ! 

( ভারতাশ্রম, সায়ংকাল, শনিবার, ২র! চৈত্র, ১৭৯৫ শক , 

১৪ই মার্চ, ১৮৭৪ খৃঃ ) 

হে ককুণালিদ্ধে, দীনহীন বিপন্ন ব্যক্তিদদিগকে আশা দাও । পরীক্ষায় 
আন, আর বিপদেই ফেল, দেখ, নাথ, যেন আমাদের আশাকে কেহ 
বিনাশ করিতে না পারে । শেষ দিন পর্ধান্ত আশাঘ় বুক বীধিয়্া সকল 

বিপদ স্থ করিব । যর্দি আশা কাড়িয়া লও, তবে আমর! মক্লিলাম। 
আশা দাও, নাথ, মরিলেও বাচিব। যে আশা করে এত দিন তোমার 

চরণতলে পড়ে আছি, দয়াময়, সেই আশা! পূর্ণ কর। পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য 
আসিবে, নরনারীদিগের মধ্যে আর মন্দ ভাব থাকিবেনা, সফলের 

মধো গ্রেমরাছ্য আমিবে, এই আশার সহিত আমর! নকলে প্রতিদিন 

তোমার রাজো চলিতে পারি,“আমাদের গ্রতিজনের অন্তরে এমন আশ 

বিধান কর। আশা রান্জোর রাজ! তৃমি, তোমার এ চরণতলে থাকিয়া 
১৮ 



১৩৮ প্রার্থণা 

দেখিব, আমাদের আশ! পূর্ণ হইতেছে, এবং দিন দিন নৃভন আশার 
সঞ্চার হইতেছে । এইব্ূপে পরস্পরকে আশার কথা বলিয়া, তোমার 

পবিত্র প্রেম এবং শাশিরাজ্যে চলিয়া যাইব, এই আশ! করিয়া, সকল 

ভাই ভগ্্ী মিলে ভক্তির সহিত তোমার চরণে বার বার প্রণাম রূরি। 

শান্িঃ শান্তি শাস্থিত।? 

বিধানের অধীন 

( ভাবতবধাঁধ ব্রদ্মমন্দির, রবিবার, ওবা চৈত্র, ১৭৯৫ শক, 

১৫ই মার্চ, ১৮৭৪ খুঃ ) 

হে প্রেমময় দীনবন্ধু পরযেশ্বর, পৃথিবীর সৃষ্টি অবধি আহ পরাস্ত 

তুমি জগতের কল্যাণের জন্য ব্যস্ত হইয়া যে এত বিধান করিলে, তাহা 

কি আমার পরিত্রাণের জন্য? তুমি সকণের প্রতৃ, সকলের রাজা, 
সাধারণরূপে সকলের যঙ্গল করিতেছ, আমি কেন তোমার প্রতি 

কৃতজ্ঞ হইব-_ আর যে তোমাকে এ নিদারুণ কথ! বলিতে পারি না। 

তুমি যে দেখাইয়া দিলে, আমাদের প্রতিনের জন্ত তুমি ব্যস্ত, এবং 

গমস্ত জগতের লঙ্গে আমাদের প্রতিজনের নিগৃঢ সম্পর্ক, এইত জানি । 

চন্ত্র ুধ্য ভোমার ভূতা, বাঘু নদ নদী ভোমার দাস, আনি কোথাকার 

কে, আমার জন্ত তুমি এত করিলে? তোমার বিধান আমার নিঙ্গস্থ 
ধন, আমার পরিত্রাণের জন্য তুমি এত করিলে । এস, পিতঃ। তুমি 

যে দিন দিন নিকটস্থ হইলে, আরও নিকট হুইবে, মনে মনে আশা 

হইতেছে । তুমি যে আমারই দ্দগ্ত এবং এই কয্েকটা গরিব ছুঃখীকে 
বাচাইবার জন্ত এত করিতেছ। এত ভালবান আমাদিগকে যে, বাছিয়া 

বাছিয়! শ্বর্গের রহ হস্তে লইয়া, লুকাইয়! আমাদের ঘরে আসিয়া থাক। 



বিধানের অধীন ১৩৯ 

আমরা তোমার অনাধু অবাধ্য সম্ভান, তোমাকে আমাদের হ্বায়ের 
সমন্ত প্রেম অন্গরাগ দিই ন|। দীননাথ! ভ্বায়ের প্রেমতকি-ফুল 
নিজ হস্তে তৃলিয়! লও, দেখিয়। আমরা কৃতার্থ হই। 

দেব। এখন কি তুমি নিজ্িত, না, সাধারণ ভাবে কাজ করিতেছ? 
এখন যে দিন দিন কাছে আমিতেছ, আর বুঝি, তোমাকে দুরস্থ দেবতা 
বলিয়া পুজা করিতে পারিব না, আর নীরস শুফভাবে তোমাকে 

ডাকিতে পারিব না। সমস্ত পৃথিবীর লোকদিগকে, পরলোকবাসী 
সমুদয় সাধুদিগকেও আমাদের আপনার করিয়৷ দিলে। ভবিষ্তাতে 
আরও প্রেম দিয়া, আমাদিগকে কিনিবার জন্ত কতই করিবে। 

বুঝিতেছি, আমরা তোমাকে খুব ভালবাসিতে পারিব, সকল বিধানে 

তোমার মধুষয় প্রেমের সম্পর্ক বুঝিতে পারি, নতুবা বিধানকে এত 
নিকটবর্তী দেখাইয়া দিতেছ কেন। নাও, পিতঃ1 ব্রাঙ্গদমাজের 
ভার নাও। অনেক পাপী তাগী কাদিতেছে, সকলকে বাচাও। যদ্ধি 

এ সমুদয় বিধানের এই অর্থ হয় যে, আমরা পরিত্রাণ পাইব, তাহা 
হইলে, হে করুণাসিক্ধো ! শীত্র তোমার ইচ্ছা! স্থনিদ্ধ কর। আর যেন 
আমর। তোমার অবাধা অবিশ্বাসী না হই। এবার হইতে যেন 
তোমার বিধানের অচ্গত হইয়া, তোমাকে বিশেষ প্রেম অনুরাগ দিতে 

পারি। তোমার বিশ্বাসী দাল দাসী হইয়া পাপ-কলঙ্ক ছাড়িব। 
কলে মিলে ভোমার বিধানের অধীন হইয়া স্থত্থী হইব। এই আশ! 
করিয়া, সকল ভাই ভশ্মী মিলে, ভক্তির সহিত তোমার এ্রীচরণে বারবার 

প্রণাম করি। 

শাস্তি: শান্তিঃ পাস্তিঃ। 



প্রার্থনা 

নিযোগ-পত্র 

( ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, সোমবার, ৪ঠ চৈত্র, ১৭৯৫ শক, 

১৬ই মাচ্চ, ১৮৭৪ খুঃ) 

ছে 'প্রেমময় ঈশ্কর, ভোমার আবির্ভাবের মধা দিয়া, তোমার মন্দির 

মধ্যে আসিয়া তোমার চরণতলে বসিলাম। প্রার্থনা করিবার জন্ত 

আসিয়াছি, তুমি জান। হে মঙ্গলময়, ইহা! জীবনে জানিয়াছি, তুমি 
দি বিশ্বাস দাও, তাহ] হইলে আনন্দের সহিত তোমার পবিত্র কাধা 

করিতে পারি। আর এক দিক দিয়া দেখিয়াছি, তোমার কাধা 
করিলে আবার বাঁচিয়া যাই। এই ছুই কথাই যে সতা, ইহা জীবনে 

বুঝিয়াছি। তোমার দত্ত পবিজ্ঞ ব্রত যে আলিঙ্গন করিয়াছে, সে 

বাচিবেই বাচিবে । আমর! দাসত্ব হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেই মার যাইব। 
সেই জন্ত তোমার কাছে মিনতি করিতেছি, ধতদিন এই পৃথিবীতে 

বাচিব, এমন কোন দৃঢ ব্রতে ব্রতী করিয়া দাও যে, কোন মতেই 
তাহা ছাডিতে পারিব ন। তোমার কূপাগুণে এক একটা কাজ লইয়া, 

অনেক দিন হইতে তোমার চরুণতলে পড়িয়া আছি। আমাদের কর্ম- 

জীবনের ভূত বর্তমান কাল দেখিলে ত মনে বড় আশ হয়, কিন্তু যদি 

ভবিস্তৎ অন্ধকার দেখি, তাহ] হইলে যে প্রাণ বিদীর্ণ হইয়া যায়। কত 

ঘোর বিপদ হইতে তুমি আমাদিগকে উদ্ধার করিয়াছ--এজন্ঠ কি তুমি 
রক্ষা করিলে €ষ, একদিন আমর। তোমাকে ছাড়িয়া, তোমার পুত্র 

কন্তাকে ছাড়িয়! চলিয়া যাইব? সকলই অসার বলিয়। বোধ হয়, প্রাণ 

কাদে, বদি ভবিস্কাতে মেঘ দেখি। পিতঃ, ভবিষ্যতের আকাশকে পরিষকার 

করিয়। দাও। ত্রিকাল মধ্যে আশা আনন্দ ভোগ করিয়া কৃতার্থ 

হই। দেখাও, এঁ এক এক জন পাপী ব্রত গ্রহণ করিয়া, চিরকালের 



বিধানে বিশেষ ব্রত ১৪১ 

জন্প তোমার ঘরে প্রবেশ করিল। তাহা হইলে আর ভবিষ্ৎ 
দেখিয়! আমর! ভীত হইব না। যদি আশ্রম ভাজিয়া বায়, যদি 

আদরের ভাই ভ্্রীরা আবার পাপের পথ অবলম্বন করেন, যদি 

আমাদের উপাননার ভাব আবার শু হয়৷ যায়, তবে আমাদের 

কি হুইবে, কেন আমরা এইকপ ভয় করি? ভয় না করিয়াই বা 

কি করি_ যদি তুমি অন্তরে বিশ্বান আশ! দিয়া ভবিষ্যৎ পরিষ্কার করিয়া 
না দাও। এই জন্য বারবার বলিতেছি, প্রতিজনকে এক একটী ব্রত 

দাও। তোমার আদেশ শুনিয়া, তোমার কাধাভার গ্রহণ করি। 

ভোমার রাজের কার্য যখন আমার জন্ত স্থির হইল, তখন আর মরিব 

না। হে দীনহীনের গতি, হে বিশেষ বিধানের বিধাতা, হে আশ্রম- 
বানীদের গুরু, আমাদের প্রতিষনকে ডাকিয়া, তোমার নিগোগ-পতে 

দাস দ্ানীর নাম লিখিযা দাও। আমাদের প্রত্যেকের নাম ধরিয়া 
ছুমি দাস দাসী বলিয়া ডাক, প্রত্যেকের নিকটে তোমার কার্ধোর 
অনুজ্ঞা প্রচার কর। প্রতিজন চিরদিনের জন্ত তোমার হইলেন, 
আমর! দেখিয়া চিরজীবনের জন্ত সুখী হই। 

শান্তিঃ শান্তিঃ শাস্তিঃ 

বিধানে বিশেষ ব্রত 

( ভারতাশ্রম, সায়ংকাল, সোমবার, ৪ঠ1 চৈত্র, ১১৯৫ শক , 

১৬ই মার্চ, ১৮৭৪ খুং) 

হে প্রেমময় জগতের অধিপতি, আমাদের আমের গুরু, আজ 

বিশেষয়পে তোমাকে আমরা প্রভূ বলিয়া ভাকিতেছি। আমাদের 

সকলের হাতে এক একটী পবিত্র ব্রত অর্পণ কর। তোমার পবিস্র 



১৪২ প্রার্থন। 

ব্রতের স্পর্শে মাচুষ পাপী থাকিলেও পবিত্র হয়। আমাদের বড় 

সৌভাগ্য যে, আমরা তোমার কার্ধা করিবার জন্ত উদ্ভোগী হইতেছি। 
আমাদের ভবিষ্বুৎ উজ্জ্বল করিয়া দাও, নিরাশ হইতে দিও ন!। 

একটী ভাই কিন্বা একটী ভশ্্রীও যেন তোমার ব্রত হইতে বিচ্ছিন্ন না 

থাকেন। তোমার বিধানের মধ্যে নিশ্চই আমাদের প্রতিঙজনের 

জন্ত এক একটী বিশেষ ব্রত আছে। দাসদাশীদ্দিগকে গ্রহণ কর। 

বড় আশ! করিমাছি, তোমার এ চরণতলে একটা দাস দাসীর পরিবার 

হইয়া, জীবনের সকল দুঃখ দূর করিব। চিরদিন তোমার কাধ্য 

করিব, এই সঞ্চর করিয়া, ভাই ভগ্ী সকলের হত্ত ধরিয়া, তোমার 

শ্রচবণপদ্মে বারবার প্রণাম করি। 

শাড়ি খাপ্ছিঃ শান্তিঃ। 

প্রত্যেকে কি গৃহাত হইযাছি + 

( ভারতাশ্রম, মঙ্গলখার, ৫ই ত্র, ১৭৯৫ পক , 

১৭ই মাচ্চ, ১৮৭৪ খৃঃ) 

প্রেমপিক্কো, তুমি কি আমার্দিগকে গ্রহণ করিয়াছ? এতর্দিন 
তোমার দয়া সভ্ভোগ করিলাম, তোমার নামে অনেক অপরিচিত 

ব্যক্তির সঙ্গে ভাই ভগ্রীর সম্পর্ক হইল , তথাপি ব্যাকুল প্রাণ জিজ্ঞাস 

করে, তুমি কি আমাধিগকে গ্রহণ করিয়াছ? তুমি আমার্দিগকে 
ডাকিয়াছ, আমরা সকলেই তোমার আশ্রয়ে বাপ করিতেছি, ইহ! 

স্বীকার করি, কেন না, তাহা না হইলে, কখনই আমর! এই দস্থাপূর্ণ 

ংসারে এত শক্রর হন্ত হইতে রক্ষা পাইতাম না। দেব, আমরা 

তোমার দ্বারা আনীত, ইহাতে ভূল নাই, কিন্তু তথাপি মনের উদ্বেগ 



প্রত্যেকে কি গৃহীত হইয়াছি ? ১৪৩ 

দূর হইল না। এই কথাটী বল, আনাদের প্রতিজনকে কি তুমি 
গ্রহণ করিয়াছ ! হে পরিশু্ধ ঈশ্বর, ইহা! যে বলিতে পারিলাম না, 

তুমি প্রত্যেককে গ্রহণ করিয়াছ। তুমি যে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয় 
বলিতেছ, ধতক্ষণ এই পাপগুলি না ছাডিবে, ততক্ষণ কেহই গৃহীত 

ইইবে না। কবে বল, যে কারণে এখন আদাদিগকে গ্রহণ করিতেছ 

না, তাহ। দূর হইবে? তুমি যে পবিত্র ঈশ্বর, স্বর্গের রাজা, পাপকে 

প্রশ্রয় দিবে কিরূপে ”? আশা করিয়া বনিয়া৷ আছি, সেই দিনের জন্য, 

যে দ্িন বলিবে, আজ হইতে তোমাকে গ্রহণ করিলাম । গ্রহণ এখনও 

হয় নাই। সাধুর! তোমার ঘরের মধে/ প্রবেশ করিয়া স্থান পাইয়াছেন, 

কিন্ত আমরা এখনও দ্বারে পড়িয়া আছি। কবে আমাদের জীবনের 

গৃচতম পাপগুলি যাইবে, যখন সম্পূ্ণপ্পপে তুমি আমাদিগকে গ্রহণ 
করিবে। ধিনি আমাদের স্থখের জন্য এত আয়োজন এবং এত বিধান 

করিতেছেন, তিনি এখনও আমাদিগকে গ্রহণ করিতেছেন না, এই 

ছুংখ প্রাণ স্ করিতে পারে না। ঘাহাতে পাপীর। চিরকালের জন্য 
মুখের দোষ, হৃদয়ের দোষ, কায্যেব দোষ, সকল কলঙ্ক ছাড়িয়া তোমার 

প্রেম-শৃঙ্ঘলে বদ্ধ হইতে পারে, শীগ্র তাহার উপায় অবলম্বন কর। 

একে একে সকলে নিষ্কুলঙ্ক হইয়া, তোমাব স্বর্গরাজ্যে স্থান লাভ করুক, 

ভূমি এই আশীর্বাদ কর। 

শান্তি: শাস্তি শাস্তিঃ। 



১৪৪ প্রার্থনা 

অগ্নিময় আবির্ভাব 

( ভারতাশ্রম, বুধবাব, ৬ চৈত্র, ১৭৯৫ শ্রক , 

১৮ই মার্চ, ১৮৭৪ ৃঃ) 

রপানিস্ু গুণনিধান পরমেশ্বর, তোমার ঘরে আসমা বসিঘা, 
বিনীতভাবে, তোমার পদতলে পড়িয়া, তোমাকে ডাক্ষিতেছি ; তৃমি 
আমাদের প্রার্থনা শুনিলেই সকল আশা পূর্ণ হইবে । কত প্রকার 

রোগের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে হুইল, ধলিতে পারি না। তোমার 

দয়াগুণে এক রোগ হইতে রক্ষা পাইলাম, আবার নূতনবিধ রোগ 
আসিয়া! ঘেরিল। এমনই করে কত গ্রকার রে'গ দেখিলাম, চিনিলাম। 

যত দুরবস্থা যাচুষের হইতে পারে, বোধ হয়, সকলই মামাদের মন্ত্রকের 

উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে । কত অন্ধকার, কত পরীক্ষায় পড়িলাম, 
আরও কত আসিবে, জানি না। একে শরীর মন ছূর্বল, আবার 

কোন্ প্রকার বিপাকে পড়িতে হইবে, জ্জানি না। সকল অপেক্ষা ভয়ানক 

রোগ, গৃ়তম পাপব্যাধি। হে দয়াময় ঈশ্বর, তোমার ওঁধধ মেবন 
করিয়া অনেক রোগ হইতে বীচিয়াছি * কিন্তু সেই যে বিষম রোগ, 
াহা প্রাণের মধো লুকাইয়া! থাকে, তাহ! তোমার সহায়ত! ভিন্ন কে 
দ্বুর করিতে পারে ? তুমি কি দেগ নাই, জামর! বারগ্বার ঘুরিয়া ফিরিয়া 
আনিয়া, সেই সকল গুঢ রোগের ছাতে মরিতেছি। একবার মনে করি, 
বুঝি বাচিলাম, "সাবার দেখি, হায় হইতে সেই সাপ উঠিয়া দংশন 
করিতেছে । একবার দেখি, তোমার প্রেমের আলোকে সমুদয় উজ্জ্বল 

হইব, আবার দেখি, ভিতর হইতে অন্ধকার উঠিয়া সব আধার করিল। 
গু পাপকে বিদায় করিয়া দেওয়া, বড় কঠিন ব্রত | প্রেমের ঈশ্বর, 
তুমি নাকি সঞ্চল পাপীকে উদ্ধার করিবে বলিয়া, এই খোর কলিতে, 
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পৃথিবীর এই পাপরাজো আসিয়াছ, তাই বড় আশা করিয়া, দিন দিন 
তোমার কাছে আসিতেছি। সকলেই জানে, সেই গৃঢ পাপ কি, যাহা 
আমাদের মধো প্রেমরাজা আসিতে দেয় না। শুনিঘ়াছি, সকল 

রাঙ্গের এবং সকল কালের সাধুর1 বলিয়াছেন__-তোমার সহবাস অগ্নির 

মত্ত মনের গুচতম অপরাধ দগ্ধ করে। তাই প্রার্থনা করি, জগন্বদ্ধে 
আমাদের হাদয়ের গভীরতম স্থানে যাহাতে তোমার অগ্নি প্রবেশ 

করে, তাহ] করে দাও। দয়াণয়, অগ্নি হস্তে লইয়া, আমাদের গুদয়ের 

গভীরতম স্থানে প্রবেশ করিয়া, গুপ্ত পাপ সকপ দগ্ধ, কর। তুমি 

অগ্নি লইয়া আমাদের মধ্যে এস, দেখি, ভাই ভগ্নীর ভিতরে কিছুই 

মলিনতা৷ রহিল না, সব পরিষ্কার হইল। পাপ লুকাইয়া৷ রাখা আম! 

দের স্বভাব, পরম চিকিৎসক, মনের ভিতরে তুমি অস্থ্ নিক্ষেপ কর, 

গুঢ পাপ বিনাশ হইয়া! যাক। তোমার অগ্রিময় আবির্ভাব আরও 
একটু গভীরতর স্থানে যাইতে বল। যত গুড পাপ এবং গভীর ব্যাধি 

আছে, তোমার অগ্নিতে সমুদয় দগ্ধ হইবে, এই আশা করিয়া, 
সকল ভাই ভগ্নী মিলে, ভক্তির সহিত বার বার তোমার চবণে 

প্রণাম করি। 

শাস্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ? 

নারীজাতিব নিদিষ্ট স্থান 

। ভারতাশ্রম, বৃহস্পতিবার, ৭ই চৈত্র, ১৭৪৫ শক, 
১৯শে মাচ্চ, ১৮৭৪ থুঃ ) 

হে প্রেমময়, তৃমি জান, ব্রাহ্মদমাজ চূর্ণ হইবে, যদি ভগ্মীরা তোমার 
প্রসাদে তাহাদের নির্দিষ্ট স্থান গ্রহণ না করেন। করুণাময়, তোমাকে 

১৪ 



১৪৬ প্রাথন! 

মা বলিয়া ডাকিবে কে, যদি ভগ্ভীরা তোমার কাছে না আসেন? 

প্রেমসিন্ধো, ভন্বীরা যদি তোমাকে তোমার কন্তার উপযুক্ত উপহার না 

দেন, তবে ত আমাঘের ব্রা্মঘমাজের আশা নাই, তবে যে সমুদয় 
ব্াহ্নসমাজ মহাবিপ্লবে পড়িবে । ভর্ীদিগের সহায়তা ভিন্ন (তামার 
বর্তমান বিধানের অধীন হুইয়া, কিরূপে একাকী আমর। তোমার 

ত্বর্গরাজোর দিকে যাইব? তাই এ চরণে হস্ত রাখিয়া তোমাকে 
ডাকিতেছি. ফাহাতে সমুদ্ধ্ ভগ্নীরা তোমার এই বিধানে যোগ দিয়া, 

তোমাকে মা বলিয়া ডাকিয়া, তোমার হম্তে ঠাহাদের সমস্ত জীবন 

উৎসর্গ করিতে পারেন, এই আশীর্বাদ কর। যেন তোমার পুঝর কণ্ঠা 
কাহাকেও এই বিধানের বাহিরে থাকিতে না হয়। হে ঈশ্বর, কাহার 

কাছে অভিযোগ করিব? অবিশ্বাস, নিবাশ।। আলম্ত, নিঙর্খুবতা 

আমাদের ঘর্বনাশ করিল। বল, কবে আমাদের মধ্যে দেই সুন্দর 

প্রেমরাঙ্য আসিবে, যখন পরস্পরের মুখের পানে তাকাইলে আশা, 
উৎসাহ, এবং আনন্দ বুদ্ধি হইবে। যে ভগ্নীগুলি তোমার বিধানের 

মধ্যে আসিলেন, তোমার চরণতলে বিয়া চিরকাল যেন ইহার! কোমল 
প্রীতি ও ভক্তি উপার্জন করেন। এখন বুঝি, তাহার! জানেন না, তুমি 

ফত স্থন্দর এবং তুমি তাহাদিগকে কত ভালবাস, তাহ। হইলে তাহারা! 

একেবারে মোহিত হইয়া যাইবেন, এবং তাহাদের সমস্ত হৃদয় প্রাণ 

তোমার হস্তে সমর্পণ করিবেন। তখন তাহারা এত স্থখী হইবেন যে, 

পৃথিবীতে আর মেরূপ স্থখ কেহই পায় নাই। গ্রেমময়, ভর্মীদিগকে 
গ্রহণ করিয়া, গরিৰ ছুঃখীদ্দের অনেক কালের আশ! পূর্ণ কর। তোমার 

চরণতলে ভাই ভদ্বী সকলে মিলিয়া পবিভ্রভাবে বদিলে যে অবস্থা 

হয়, তাহা হইতে আর আমাদের জন্ত উচ্চতর ন্বর্গ কি আছে? দয়াময়, 

তোমার পুত্র কন্তা সকলকে লইয়া, তোমার পবিজ্র ঘর তুমি নির্মাণ 
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করিবে, এই আশা করিয়া, ভাই ভন্্রী সকলে মিলিয়া, ভক্তির সহি 
তোমার চরণে বার বার প্রণাম করি। 

শাস্তি; শান্তিঃ শাস্তিঃ 1 

শশা সপপশ 

বিধানের লীলা 

( ভারতাশ্রম, শুক্রবার, ৮ই চৈত্র, ১৭৯৫ শক; 

২০শে মার্চ, ১৮৭৪ থুঃ) 

করুপালিত্ধো, মনের আকাশে চন্তরের স্তায় প্রকাশিত হইয়া, তৃমি 

যে ভাবে সন্তানদ্িগকে ডাকিতেছ, তোমার প্রেমই বলিয় দিতেছে, 

ব্যাকুল হইয়া তোমার কাছে যে যাহা! চাহিবে, তাহাকে তৃমি তাহা! 

দিবে। কুপা করিয়া তুমি ভিথারীদের মনোবাক্ছা পূর্ণ কর, অস্কার 
মুক্টিভিক্ষা দাও। বিধান যদি অন্ধকারে থাকে, তাহ! মান! ন' মান! 
সমান। প্রাণেশ্বর, আমাদের এবং পৃথিবীর পরিত্রাণের ছন্ত তৃনি এত 
আয়োঙ্গন করিভেছ, আমাদের চক্কু যদি না দেখে, তবে যে বিশ্বাম 

সদ হয় না। দীনবন্ধো, আমাদের জঙ্্য তুমি যাহা! করিতেছ, তাহা 
বুঝাইয়া দাও। পিতা প্রাতঃকাল হইতে সন্ভানদিগকে লইয়া কত 
করেন, সমস্ত দিন গোপনে তাহাদিগকে কত সামগ্রী দেন, এ সমূদয় 
লিখিলেই ধর্মশাস্ম হয়, কিন্তু যে দেখিল, সেই ধন্য হইল। ছুঃখের 
বিষয়, যিনি আমাদের জন্য এত করেন, তাহাকে আমর! দেখিতে চাই 
ন।। পিত* আমাদিগকে তোমার সোপার ঘরের দিকে লইয়া 
যাইতেছ। এই বর্তমান কালে আশ্রমের ভিতরে বঙদিয়া, তুখি প্রতোক 
সন্তানের জন্ত কত কার্ধা করিতেছ, ইতিহাসে কেহই লিখিয্ব! শেষ 
করিতে পারে না, এবং এমন কবি নাই, যে দুদ্দররূপে তাহা রচনা 



১৪৮ আর্থনা 

করিতে পারে । পিতঃ, এক একটী সন্তানের জন্ত তুমি কত কর, কেহ 

তাহা ভালন্বপে দেখিল না, কোন পুম্তকে তাহ লিখিত হইল না। 
পিত* আশ্রমবাসীদের জন্য যে এত করিলে, জগৎ বুঝিবে কিরূপে ? 
যদি তোমাগ এ সকল আশ্চর্য্য ব্যাপার কেহই না দেখিল, এবং কেহই 

লিখিয়! ন। রাখিল, তবে পরে ধাহারা আসিবেন, তাহাদের কি হইবে? 
তৃমি কতকগুলি নারকীর উদ্ধার করিবার জন্ত কত করিতেছ-__ 
যাহার! সম্ভোগ করিতেছেন, তাহারাই যখন দেখিলেন না, তখন জগতের 

লোক কিরুপে জানিবে ? পিত:, আঙ্কাল যে মেঘ আনিয়া তোমার 

সম্তানদিগের নয়ন ঢাকিয়াছে_-যাহা তোমার বিধানকে দেখিতে 

দিতেছে না-শী্র তাহা দূর করিয়া দাও। ক্ষুদ্র সুত্র ছেলেরা বাহ! 
বুঝিতে পারে, জানীরা তাহা বুঝিতেভেন না, চক্ষে যাহা দেখিবার 
বস্ত, বুদ্ধি ভাহা! বুঝিতে গিয়! পরাস্ত হইতেছে। পিতঃ, এই অন্ধকারের 
সময়, স্পষ্টরূপে তোমার বিধান বুঝাইয়৷ দাও। অল্প বিশ্বাসের জন্ত 

যাহারা সম্পৃণরূপে তোমার বিধানের অন্তর্গত হইতে পারিতেছে না, 
আলোক দেখাইয়া তাহাদিগকে রক্ষাঃ'কর। যাহারা মনে করে, এই 

বিধানের লোকদিগকে প্রেম দিলে প্রেম পাইব না, তাহাদের ছূর্বলতা! 
দূর কর। বিধানের ভাই ভগ্নী বলিলে যে পরস্পরের প্রতি প্রেম মমতা 

হয়, আমার্দের মধো অচিরে তাহ। উদ্দীপন কর। হ্বর্গের বিধান হাতে 

লইয়া কেমন স্বন্দররূপে, হে প্রেমময় বিধাতঃ, তুমি আশ্রমে দাড়াইয়! 

আছ, আমাদিগকে দেখিতে দাও। মনের কথা বুঝিয়া লও । তুমি 
বিধাত] হইয়া আসিয়াছ, বিধানের সামগ্রীগুলি বুঝাইম্বা দাও | এক- 

বার প্রাণভরে সমুদয় বিধানের মধ্যে তোমাকে দেখে জন্ম সাথক করি। 

আমরা পরস্পরকে চিনিতে পারি না, এ যক্ত্রণা কি সহ্য হয়? ইহাদের 
মুখ চিনাইয়া দাও, অন্ধকার পড়িয়াছে আমাদের চক্ষে, ইহাদিগকে 



এখন অনেক বাকি ১৪৪ 

চিনিতে পারিতেছি না। তুমি কে? ইহারা কে? কে বুঝাইয়া দিবে? 
দাভিক পণ্ডিতের অভিমান চূর্ণ হইল । যাহা ক্ষুত্র বালক বালিকাদের 

নিকট অতি সহজ এবং সরল, জ্ঞানীর! তাহা বুঝিল না। প্রেমময় 
বিধাতঃ, তুমি নিজে তোমার বিধানের অর্থ বুঝাইয়! দাও। সকলে 

তোমার বিধান পাইয়াছি বলিয়া আনন্দিত হইব। তোমাকে চিনিয়! 
এবং সকলকে চিনিয়! ক্কৃতার্থ হইব। এই আশা করিয়া, সকল ভাই 
ভগ্রী মিলে, বিনীতভাবে তোমার চরণে বার বার প্রপাম করি। 

শান্তি পাস্তিঃ শাস্তিঃ। 

স্পা ০ 

এখনও অনেক বাকি 

( ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, শনিবার, ৯ই চৈত্র, ১৭৯৫ শক; 

২১শে মার্চ, ১৮৭৪ খুঃ) 

হে প্রেমময় কৃপাপিদ্ধো, চিরকালের পিতা মাতা, আশ্রমবানী 

সম্তানগণ আবার তোমার চরণতলে প্রণত হইয়া, তোমার কাছে প্রার্থন। 
করিতে উদ্যত হইতেছে । আমাদের কথ। তৃমি না শুনিলে, কে 

শুনিবে ? এত অপরাধ করিয়াছি, তোমার মত আর কে ক্ষমা করিতে 

পারে? পিতঃ, এতদিন গুরু হইয়া মুক্তির পথ দেখাইলে, নিজে বন্ধু 

হইয়া সেই পথে লইয়া গেলে, হঠাৎ কেন আমরা তোমার হন ছাড়িয়া 
দিলাম? ভবসাগর কি একটা ক্ষ সরোবর যে, খানিকটা তুমি 
কাগারী হইয়া লইয়। গেলে, পরে তোমাকে ছাড়িয়া দিলেও চলে? 
আমাদের ঘরের ভিতর কি সামান্ত কলহ বিবাদ যে, তোমাকে ছাড়িগা 

আমরা প্রেমের মিলন করিতে পারিব ? তোমার শাণ্ড কি এত ছোট 

যে, পাচ দিন পড়িলেই তাহা! শেষ হইয়া যায়? তোমার সৌন্দধ্য কি 



১৫০ প্রার্থনা + 

এতই সামান্ত যে, ছুই এক দিন দেখিলে আর তাহা দেখিতে ইচ্ছা হয় 
না? হে ঈশ্বর, বল আমরা যে তোমার উপাপন! করি, ইহা কি 
কতক গুলি মুখস্থ বাক্যের ব্যাপার? আমাদের উপাননার ভিতরে নৃতন 
কিছু কি আবিফার করিবার থাকে না? তোমাকে ছাড়িয়া কেবল 
উপাসনার কতকগুনি অভ্যস্ত শব বলিয়া আমরা বাচিতে পারি? 

ভবসাগরের ঢেউ কিনারা পর্যন্ত দেখিতেছি , কেমন করে, হে ভব 

ফাণ্ডারী, তোমার সহায়তা ভিন্ন এই জীর্ণ তরী লইয়া ওপারে যাইব? 
আমাদের মধ্য অনেক বিবাদের বীজ আছে, তোমার" রুপা ভিন্ন 

কিরূপে এখন প্রেমের মিলন হুইবে? তোমার গ্রেমমূখ দেখিলে, কোন 

বিপদের ভয় থাকে না, তোমার এ সুন্দর মুখ দেখিবার জন্ত তুমি 
আমাদের মনে লোভ উদ্দীপন কর, যাহাতে শেষ দিন পর্যান্ত তোমার 

দিকে তাকাইয়! থাকিতে পারি। কোথ! হইতে আমাদের মনে এই 
ভাব আলিল যে, যাহা শিখিবার আমরা শিখিয়াছি, আত তোমার 
কাছে আমাদের কিছু শিখিবার নাই? যখন জীবনের একটা পাভাও 
ভাল করিয়া শিখি নাই, এবং পদে পদে নিজের মূর্থত1 ও নির্বধ [দ্ধিতার 
পরিচয় দিতেছি, তখন কি সাহসে তোমাকে ছাড়িয়া এত বড় তরপূর্ণ 
ভবসাগর পার হইব, অহঙ্কার করিতেছি? এতই কি আমাদের বিশ্বাস, 

প্রেম এবং পবিভ্রুতা সঞ্চিত হইয়াছে যে, গুরুর হস্ত ছাডিয়া, যেখানে 
অবিশ্বাস, নিরাশা-দৈত্য সকল বেড়ায়, সেখানে নির্ভয়ে চলিতে পারি ? 
অল্প বয়সে কেন অধিক বয়স হইয়াছে বলিয়া কল্পনা করিয়া মরিতেছি? 
প্রাণ জানে গুপ্ত কথা, তোমার কাছে ছুদণ্ড বসিয়া, মোহিত হইলাম 
কৈ? এখনও অনেক বাকি, কিন্তু তোমার সুখময় সহবাসের যে 
আম্বাদন পাইদ্রাছি, তাহাতে আশা হয়, আর আমাদের সখের শেষ 
হইবে না। তাই বলিতেছি, শিল্ যেমন গুরুর মৃথের দিকে তাকাইয়া 



প্রেমের গু ১৫১ 

ক্রমাগত তাহার অমতপূর্ন উপদেশ শুনে, এবং গুরুর এক একটা স্ুণাময় 
কথা বিন্দু বিন্দু পড়িছা, শিয্পের প্রাণ শীতল করে, সেইরূপ, পিতঃ, তুমি 
গুরু হইয়া আমাদের প্রতিজনের সঙ্গে কথা কহ। তৃমি বলিতে শ্রাস্ত 
হইবে না, আমরাও শুনিতে শ্রান্ত হইব না। তোমাকে ছাড়িয়া! আর 

যেন শৈশবাবস্থায় অধিক বয়সের অহঙ্কার করিয়া আপনার প্রাণ বধ 

নাকরি! অনেক সহজ সহজ সত্য এখনও আমাদের বুঝিবার বাকি 

আছে। আমাদের বিশ্বাস-চক্ছ খুলিয়া দিয়া, তোমার বিধান বুঝাইয়া 
দাও। প্রেমময়, এই প্রার্থন! পুর্ণ কর। 

শান্তিং শাস্টিঃ শাস্তিং 

প্রেমের গুরু 

( ভারতাশ্রম, সায়ংকাল, শনিবার, ৯ই চৈত্র, ১৭৯৫ শক, 

২১শে মার্চ, ১৮৭৪ থুঃ) 

হে রুপাময় পরমেশ্বর, পরীক্ষা আনিয়াছ, আমাদিগকে ভাল করিবার 

জন্য । অহঙ্কার চূর্ণ হইবে। তোমার উপরে চিরকাল গুরু বলিয়া 

নির্ভর করিতে হইবে । জগদীশ, রক্ষা কর, সংসারে অনেক প্রলোভন, 

অনেক পরীক্ষা । গুরু ছাড়া একদিনও বাচিতে পারি না। বিনীত 
শিন্ত এবং সরল বালক হইয়া তোমার চরণতলে পড়ে থাকি । পিতঃ, 

তুমি গুরু হয়ে ক্রমাগত শিক্ষা দাও। গুরুর কাধ/ তুমি চিরদিন কর, 
শিল্তের কাধ্য আমরা চিরদিন করি। পরীক্ষায় দেখিলাম, আমাদের 

মধ্যে যে প্রেমরাজ্য আসিয়াছে, তাহা ক্ষণভঙ্ুর । আন্ধ যাহাদিগকে 

আপনার বলিয়া বোধ হয়, কাল তাহারা পর হয়, অতএব, চিরকালের 

ভাই কে, ভঙ্নী কে, তুমি বুঝাইয়া দাও। পরম্পরকে চিনাইয়৷ দাও। 



১৫২ প্রার্থনা 

আর শিখিব না বলিয়া, অবাধ্যতা দেখাইয়া, গুরুর বিরুদ্ধে মহা অপরাধ 
করিয়াছি । পিতঃ, ক্ষম। কর, চিরকাল তোমার অমৃতপূর্ণ কথ শুনিব, 

ভাই ভগ্রী সকশে মিলে তোমার কাছে আরও কত শিখিব , হে প্রেমময় 

গুরো, এই আশা করিয়া, ভক্তি বিনয়ের সহিত, তোমার চরণে বার বার 

প্রণাম করি। 

শাস্তি: শাস্তি শাস্ছিং। 

সমুদঘ বিধান লইয়া অবতরণ 

( ভারতবধধীয় ব্রদ্মমন্দির, রবিবার, ১*ই চৈত্র, ১৭৯৫ শক, 
২২শে মার্চ, ১৮৭৪ থুঃ) 

হে ঈশ্বর। কি আশ্চ্ধ্য ধর্শশাস্ম তুমি আমাদের চক্ষের কাছে 
ধরিয়াছ, কিন্ত হতভাগা আমরা, ভাল করিয়া তোমার শান্তর পড়িলাম 
না। জানি ন! যে, আমাদের ধর্ম সমস্ত পৃথিবীর ধর্ম , তাই মনে করি, 

আমরা মরিলে, বুঝি, আমাদের ধর্মের চিহ্ন মাত্র থাকিবে ন|। তুমি 

স্থষ্টির আরম্ভ হইতে স্বর্গরাজ্জা স্থাপন করিতেছ, ইহা ভাবিলে যে হ্দয় 

প্রশস্ত হয়। প্রেমসিদ্ধো। দেখিলাম, তোমার বলে সমুদয় ধর্মের 

মীমাংসা হইল, বিবাদ রহিল না, সমুদয় সত্যে মিলন হইল। তোমার 

সমুদয় সাধুদিগকে যেন হৃদয়ের ভিতরে স্থান দিতে পারি। তুমি যে, 

দয়াময়! আমাদিগকে প্রেমমন্ত্রে দীর্ষিত করিয়াছ। 

হে প্রেমময় ঈশ্বর । সমুদয় বিধান হাতে লইয়া তুমি আমাদের 
কাছে আলিগ্বা্ট । তুমি অনন্তকালের দেবতা । তোমার পদতলে 

একটা ধর্মগ্রন্থ নহে, কিন্তু শত শত গ্রন্থ রহিয়াছে । তোমার সমুদয় 
সাধু সন্ভানদিগকে সঙ্গে লইয়া তুমি আসিয়াছ, সকলই আমাদের অন্য 



উপাসন। ঘবের প্রভাব ১৫৩ 

করিয়াছ। রুপাসিদ্ধো । তুমি জগতের রাজ! হুইয়া আমাদের বিশেষ 
দয়! করিতেছ। কেমন করিয়! তোমার দয়া ভুলিব ? এত বড ধর্ম 
তুমি আমাদের কাছে ধরিলে। দেশ বিদেশের এবং সকল সময়ের সাধু 
আল্মাদিগের সঙ্গে মিলিত হুইয়া তোমার পুজা করিব। পুথিলীর সমুদয় 
সাধুদিগকে আমাদের হৃদয়ে আসিতে দাও। সকলকে এই বর্তমান 
বিধানের অচ্চকূল কর। 

শান্টিঃ শাস্থিং শাঙ্িং? 

উপামন! ঘবের প্রভাব 

( ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, সোমবার, ১১ই চৈত্র, ১৭৯৫ শক 

২৩শে মার্চ, ১৮৭৪ খুঃ ) 

হে রুপাঙিন্ধু পতিতপাবন, ভিখারীর বেশে তোমার কাছে 

আসিয়াছি, কেন না ভিঙ্ষা-ব্রভ দিয়া, তূমি আমার্দিগকে পৃথিবীতে 
পাঠাইয়াছ । ভিক্ষাই আমাদর ্গীবনের অবলম্বন । আমাদের সমুদয় 

উপজ্ীবিকা ভিক্ষার উপর নির্ভর করে। তাই আনু আবার তোমার 

কাছে দীন ছুংখীরা ভিক্ষা করিতে আসিমাডে। যতই নৃতন নৃতন 

অভাব দেখি, ততই তোমাকে ডাকিতে হয়। তুমি ত বিদায় করিয়া 

দ্বিবেনা, বরং দয়! করিয়া পুত্র কন্তাদের কথা শুনিতে সর্বদাই প্রস্তুত 

রহিয়াছ। নাথ, যখন তোমার কাছে থাকি, তোমার পবিত্র প্রেম 

আগিয়৷ আমাদের হুদয় পূর্ণ করে , সেই সময় সমুদয় পাপ অংশ্ম চলিয়া 

যায়! সেই ক্ষমতা এই উপাসনা ঘরে আছে, যাহা ম্বাথপরতা এবং 

অহস্কার একেবারে বিনাশ করে। নাথ, আমাদিগকে লইয়া যাহা 

করিবে, এই ঘরে.করিয়া লও। এই ঘরে যদি আমাদের মনোবাচ্ছা পূর্ণ 
ও 



১৫৪ প্রার্থন৷ 

না হয়, তবে বাহিরে গেলে যে শত্রুরা আরও প্রশ্রয় পাইয়। আমাদিগকে 
বিনাশ করিবে । তোমার সেই দরগুলি পৃথিবীতে অতি উচ্চ এবং 

পবিজ, যেখানে তুমি ছুঃখীদের কথা শুন। বদি অদ্ধকে চক্ষু দিয়! থাক, 
যদি মহাপাতকীকেও তোমার এ চরণ স্পর্শ করিয়৷ থাকে, তাহা 

তোমার উপাসন! খরে । দেখ, এই ঘরে তোমার পুত্র কন্তার! বসিয়া 

আছেন। প্রেমের আগুন জালিলেই সকলের হ্বদয় গলিয়া ধাইবে। 

গলিয়! গেলে, তুমি তোমার ইচ্ছামত গড়িতে পারিবে, বাহিরে গেলে 
আবার যখন কঠিন হইবে, তখন আর কিছুই হইবে না। এই ঘরে 
তোমার মুখচন্দ্রের জ্যোতন্সা পড়িয়া আমাদের মুখের শ্রী হয়। যাই 

ঘর ছাড়িয়! চলিয়া যাই, তখন আবার পরম্পরের মূগে পৃথিবীর মলিনতা 

দেখিতে হয়, তখন মুখ মলিন, এবং পর বলিয়া বোধ হয়। যে মুখগুলি 
দেখিলে ভালবাস! হয়, সেই মুখগুলি এই ঘরে দেখিতে পাই। কোথাও 
গেলে জয়ী হইব না, ভাইকে যদ্দি ভালবাসিতে পারি, ভম্মীকে বদি শ্রদ্ধা 
করিতে পারি, এই ঘরে । স্যানাস্তর হইলে ভাবাস্তর হইবে। হে ঈশ্বর, 

কত আশ্চর্য্য কার্ধ্য তুমি সম্পন্ন কর, তোমার উপাসনা ঘরে । তোমার 

আবির্ভীবে এই ঘরে সকলের প্রাণ বিগলিত হইল। তোমার প্রেমের 

পূর্ণতা এখানে সকলের মনকে আচ্ছাদন করিল। এই ঘর সেই ঘর, 
যেখানে মনুস্ত দেবত! হম, এবং নরকে স্বর্গ হয়। যাহা হবে, এ ঘরে 
হবে , এ ঘরে যাহা! না হবে, সা করে, তর্ক করে, রাত্রি জাগরণ করে 

তাহা হবে না। তোমাকে ছাড়িয়া! কে কখন পপ্রেম-পরিবার স্থাপন 

করিয়াছে? পিতঃ, যদি প্রত হইয়া এই ঘরখানি সাঙ্গাইম্াছ, তবে 

দাসদালীদিগকে লষগ্না নেই পবিত্র পরিবার স্থাপন কর, আমাদের 

য়ে হৃদয়ে তুমি খিলন করিয়া দাও। মনের কথা বুবিয়! লও, 

মনের ভিতর থাকিয়া । যাহা! করিবে, এই ঘরে বসিয়া করিনা লও । 



শান্তি-নিকেতন ১৫৫ 

প্রাণের মিলন, প্রেমের মিলন করিয়া দাও। পিতঃ, পরম্পরকে 

ভালবাসিয়া আমর! স্থ্খী হই। তাহা হইলে তোমার বিধান সম্পন্ন 

হইবে । হে প্রেমময়, এই কয়জন ছুংখীর হৃদয়ের মধ্যে প্রেষরাজা স্থাপন 
কর। এই তোমার চরণ ধরিয়া প্রার্থনা করি । 

শাস্তি; শাস্তিঃ শাস্তিঃ। 

শাস্তি-নিকে তন 

€ ভারতাশ্রম, সায়ংকাল, সোমবার, ১১ই চৈত্র, ১৭৯৫ শক, 

২৩শে মাচ্চ, ১৮৭৪ থু: ) 

হে খ্বর্গায় পিতঃ, নরকের ভিতর যদি কেহ স্বর্গ স্থাপন করিতে 
পারে, এই অপ্রেমের শ্মশানের মধ্যে যদি কেহ প্রেমরাজা স্থাপন করিতে 
পারে, মে ব্যক্তি কেবল তৃমি॥ এই বাড়ীতে থাকিয়া, পিত্ঃ, সকলকে 

এক করিয়৷ এই তপ্ত হৃদয়ের সাধ মিটাও। চারিদিকে মরুভূমি, অন্ধকার 

প্রেখিয়া তোমার চরণ ধরিয়াছি। এই থর যে ভোমার প্রেমের বিদ্যালয়, 

এই ঘরে যে গুরু শিষ্তের মিলন হয়। তোমার এমন স্থন্দর,মূখ দেখে 

কি প্রাণ এখনও গলিল না? প্রেমপিন্ধো, নকলের হৃদয়ে এসে অবতীর্ণ 

হও। আর দুঃখের লংদারে কেন পড়িয়া থাকি । বল, হে ঈশ্বর, 
আমরা সকলে মিলিত হইয়াছি, সকলের প্রাণ পরম্পরের সঙ্গে গ্রখিত 
হইয়াছে! প্রেমময়, এখন তোমার ঘরের দিকে লইয়া যাও। প্রাণের 

ভাই, প্রাণের ভগ্মীিগকে ভালবাসিয়া তোমার দিকে লইয়া! যাই। 

যে ক্রীপাদপন্ধ বুকে ধরিলে কঠোরতা থাকে না, আমাদের মন্তকের উপর 
উহা স্থাপন কর। অহঙ্কার চূর্ণ করিয়া, স্বার্থপরত! বিসঙ্জন দিয়া, 
আপনার বলে সকলকে গ্রহণ করিব। স্থখের পরিবার, শাস্তিনিকে তন 



১৫৬ প্রার্থনা 

এইটী হইবে! এই আশ! করে, ভাই ভর্মী দকলে মিলে, ভক্তির সহিত 
তোষার শ্রীচরণে বার বার প্রণাঁম করি । 

শান্তি: শান্তিঃ শান্টিঃ। 

একাস্ত নির্ভর 

( ভারভাশ্রম, প্রাতঃকাল, মজলবার, ১২ই চৈত্র, ১৭৯৫ শক, 
২৪শে মার্চ, ১৮৭৪ খুঃ ) 

হে প্রেমলিস্কো, দয়ার সাগর, ধশ্বরাঙ্গ্যের রাজ! হইয়া কত প্রকার 

বিধান করিতেছ- মন্থয্যসষ্ভানদিগকে পরিআণ দিবার অন্ত । আমরাও 

পরিত্রাণের জন্ত আপিয়াছি, আমাদের জন্তও অবশ তোমার বিধান 

আছে। পিতঃ, আমাদিগকে খাওয়াও, বিপদ পরীক্ষা হইতে আম1- 
দিগকে উদ্ধার কর। তুমি আমাদের ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়াছ, 
তাই আমাদের আহ্লাদ হয়। আমাদের ভার কোন মন্ধস্তের উপরে 

নাই। আনাদের সকলের এবং প্রতোকের ভার কেবল তোমারই 

হন্তে। আমর! কেবন [তামার শ্রীঠরণ তলে পড়িয় তোমারই মুখের 
প|নে তাকাইয়া থাকিব। তোমার উপর একান্ত নির্ভর করিয়া পড়িয়া 

আছি। প্রেমময় বিধাতঃ, তোমার বিধান পূর্ণ করিবার জন্য তোমার 

এই দান কত যত্ব করিল, তুমি তাহ! দেখিয়াছ, কিন্তু মনত দ্বারা 
কখনও কাহার5 পরিভ্রাণ হয় নাই, মনুম্তের উপর নির্ভর করিয়া কেহ 

কখনও বাচে নাই। পিতঃ, কেন আর আমর! মন্তন্তের উপর নির্ভর 

করিব? ভুমি যে বিধানের সমস্ত ভার তোমার নিজ হস্তে লইয়াছ। 

পিতঃ, এন, প্রত্যেক ভাই ভগ্লীর অন্তরে তুমি নিছে কাধ্য কর, 

কাহাকেও মধ্যবর্তী হইতে দিও না। কোন পুস্তক কিন্বা কাহারও 



একান্ত নির্ভর ১৫৭ 

উপদেশের উপর নির্ভর করিয়া ষেন আমর! জীবনকে বিনাশ না! করি, 

তুমি নিজে গুরু হইয়া আমাদিগকে বাচাও। যে তোমার কথা না 
গুনে, ভাল কথ! বলিয়া, কিবা উপাসন! শুনাইয়া, কি কেহ তাহাকে 

ভাল করিতে পারে? তৃমি নিজে আমাঘের প্রত্যেকেঞ্চ কাছে থাকিয়া, 

এই বিধানের অন্থর্গত সকলের ভার লইয়াছ, ব্রাঙ্ধ পরিবারদিগের, এই 

ক্ষত্র বাক বালিকাদিগের সকলের ভার তোমার হস্তে। এবারকার 

বিধানের সমস্ত ভার ভোনার হস্তে, তবে কেন মনে করিব, অন্ত স্থান 

হইতে জ্যোতি, বল আপিবে? পিত তোমার বিধান না! বুবিয়্াই 

আমাদের সর্বনাশ হইল। ইহারই জন্ত মনুস্তের কুবুদ্ধি, অপ্রেম গেল 

না। ম্লান মুখ গ্রস্থুপ্প হইল না। তোমারই শ্রীমুখের দিকে তাকাইলে 
পরিত্রাণ । নিজে প্রত্যেকের হৃদয়ে আসিয়া বস, দেখি, তোমার মধুময় 
আবির্তব সকলের প্রাণ অধিকার করিঙ্স। ভ্রাতাদের ভগ্রীদের মুখ 
তখন উজ্জ্বল হইবে, যখন দেখিব, তুমি তাহাদের অন্তরে অবতীর্ণ 
হইয়াছ। আমাদের নিজের এবং অন্যের বুদ্ধিতে কিছুই করিতে 
পারিব না, কিন্তু সকলে মিলে তোমার পানে তাকাইলে, সকলই 

হইবে। তোমার চরণে একান্ত নির্ভর যাহাতে হয়, তাহা কর। নিজে 
শান্ত, গুরু এবং সহায় হও। সকলকে তুমি তোমার মস্তান বলিয়া 

গ্রহণ করিলে, ইহ! দেধয়া জন্ম সফল করি। সকলের অন্তরে তোমারই 

আবির্ভাবের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া আছি। সেই শুভাদন আনিয়া 
আমার্দের সকলের মধো আনন্দ প্রচুল্লতা বিস্তার কর, এই তোমার নিকট 

বিনীত প্রার্থনা । 

শান্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তি! 



১৫৮ প্রার্থনা 

তুমি নেত! হও 

( ভারতাশ্রম, সায়ংকাল, মঙ্গলবার, ১২ই চৈত্র, ১৭৯৫ শক, 

২৪শে মার্চ, ১৮৭৪ থৃঃ) 
€ 

হে পিতঃ, প্রেমসিন্ধো, তোমাকে কথায় কেহ তুলাইতে পারে নাঁ। 

আমাদের মধ্যে সকলেই তোমাকে বিশ্বাস করেন কি না, তোমার 

বিধান বুঝিতে পারিতেছেন কি না, এ সকল গুপ্ত কথা কেবল তুমি 
জান। কথ! কহিয়া কেহ কাহাকেও বিশ্বানী করিতে পারিবে না, 

তুমি যাহাদ্দিগকে ডাকিয়া তোমার বিধান বুঝাইয়। দিবে, তাহারাই 
বিশ্বাম করিবে । তাই বলিতেছি, পিতঃ, তুখি গুরু হও । করুণাসিদ্ধো, 
আশীর্বাদ কর, কেহ যেন মানুষের মুখের দ্বিকে না তাকায়। মহুত্বের 

ভাল আদেশও মনকে শুকাইয়া দেয়, তুমি যদি নেতা না হও, মনুম্ত 
নেতা হইলে মৃত্যু । পৃথিবীর গুরু, বন্ধু, সহায়, কেহই বাচাইতে পারে 

না। তুমি সকলকে মন্ত্র দাও। তুমি আগে সকলকে ডাকিয়া! আন, 
পরে তোমার আজ! শুনিয়া, এ স্্রীবন তাহাদের সেবায় নিয়োজিত 

করিব। আগে তুমি সকলকে উপদেশ দাও, তবে তোমার আছেশ মত্ত 
আমরা যত চেষ্ট। করিব, সমুদয় সফল হইবে । তোমার আশ্রম তোমার 

শ্রীচরণতলে রহিল, আমরা! এঁ চরণতলে বনিয়া তোমাকেই "দয়াময়, 
দয়াময় বলিয়। ডাকিব। কষ্ট কি,জানিব ন|, কেন না সকলেই ইহা 

বুঝিয়৷ আনন্দিত থাকিধ যে, একক্ধন আমাদের পিতা, একঞজন আমাদের 
প্রভৃ। মকলেই আমর] তোমার সন্তান, তোমার দাস দাসী, ইহা 
ভাবিয়া, ইহা বিশ্বান করিয়া, তোমার শ্রীচরণতলে স্থথে জীবনযাপন 

করিব, এই আশ।| করিয়া, তোমার শ্রচরণে ভাই ভগ্নী সকলে মিলিয়া, 

ভক্তির দিত বার বার প্রণাম করি । শাস্তি শাস্তিঃ শাস্তিঃ। 



কারও সেই বাকুলতা! নাই ১৫৯ 

কারও সেই ব্যাকুপত। নাই 

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, বুধবার, ১৩ই চৈত্র, ১৭৯৫ শক, 

২৫শে মাচ্চ, ১৮৭৪ থৃঃ) 

হে প্রেমময় করুণাপিম্কু পরমেশ্বর, তোমার ভিখারী সন্তানের! 
আবার তোমার কাছে ভিক্ষা চাহিতে আসিয়াছে । তোমার ভিক্ষা 

দেওয়াও ফুরাইবে না, আমাদের ভিক্ষা চাওয়াও ফুরাইবে না। ভিক্ষা 

দাও--দেব, ভিক্ষা দাও-__দেব," চিরকালই তোমাকে আমরা এই কথা 
খলিব। তুমি অঙ্গীকার করিয়াচ_-ঘে যাহা চাহিবে, তাহাকে তাহা! 
দিবে, এই জন্ত তোমার কাছে প্রার্থনা করিতেছি । করুণাময়, তুমি 

যে অনেকবার গুরু হইয়! বুঝাইয়া দিম্াছ, তোমার কাছে না চাহিলে, 
কিছুই পাইব না। যদি ব্যাকুল অস্তরে, প্রাণের সহিত তোমার কাছে 
সরল প্রার্থনা করিতাম, ভবে কি আমাদের মধ্যে এত অবিশ্বাস এবং 

এত অপ্রেম থাকিত ? যথার্থই কি মনের সহিত আমরা চাই যে, 

আমাদের সকল ভাই ভর্ীকে ভালবাসিয়া, একটা সুখের পরিবার হইব ? 

প্রাণ যদি কাদিত, সকলকে লইয়া ন্বর্গধামে যাইতে--তবে কি আশ্রমের 
এই ছুর্দশ! থাকিত 1? জীবনের ইতিহাস কি নাই, সতা কি ভুবিয়া 

গিয়াছে? মেই তোমার কাছে যতবার চাহিয়াছি, ততবার কি তৃষি 
দাও নাই ? এখন এই কথা কি জগৎকে বলিব, “স্বর্গরাজ্য আনিয়া দাও, 
স্বর্গরাজ্য আনিয়া দাও,” বলিয়া! অনেকবার পিতাকে অন্ভতরোধ করিলাম, 

কিন্ত তিনি কিছুই করিলেন না? হা! ঈশ্বর, বল, তৃমি কি প্রার্থনা শুন 
না? তুমি কি কথা কও না? একবিন্দু চক্ষের জল তোমার চরণে 

পড়িলে, তুমি কি রাগ করিয়া মুছিয়৷ ফেল? ছুঃখীদিগকে কি তুমি 
ক্বগের সিড়ি হইতে ফেলিয়। দাও? যে জিহবা এই কথা বলিয়া কলম্বিত 



১৬০ প্রার্থনা 

হয়, সেই জিহবাকে উৎপাটিত করিয়া ফেল। পিতঃ, ভোমার কাছে 

চাহিলে তুমি দাও ন/, এই পাপ কথা কাহারও মুখে আনিতে দিও না। 

কৈ, এই আঙআমেব ভিত্তর ঘে একজ্রনকেও দেখিতে পাই লা, ধিনি 

ব্যাকুল অস্তবে তোমাকে এই কথ! বলেন, পিতঃ, আরু সহ হয় না, 

এখন মকলকে লইয়া তোমার স্বর্গে যাইতে দাও। আমাদের সেই 

ব্যাকুলতা নাই ৷ যখন চারিদিকে ঘোর অন্ধকার দেখি, কেহ কাহাকেও 

ভাই বলে না, তখন বড ছুঃখ পাইগন। এক এক বার ইচ্ছ। হয়, সকলকে 

লইয়া তোমাব প্রেমধামে যাই , কিন্তু তেমন ইচ্ছা টি যে, সমস্থ জীবনে 

মনের রক্ত দিয়া, ভাই ভগ্নীদের চরণ ধৌত করিয়া দি। পরমেশ্বর, 

ব্যাকুল অন্তবের প্রার্থনা কি, একবার আমাদিগকে বুঝাইয়া দাও। 

দীননাথ, প্রতিদিনের প্রাতঃকালের ব্যাপার দেখাইয়া, আমাদিগকে কত 

সুখী করিভেছ। অন্য শ্রখে নয়, কিন্ত তোমার নিজের সুখে আম! 

দিগকে স্থুখী করিবার জন্য তুমি কত করিতেছ, আমরা নিতাস্ত কঠোর, 

তোমাকে কৃতজ্ঞতা দিলাম না। আমি বিশ্বাস করিতে চাই, এবং 

ভাই ভগ্নীদিগকে বিশ্বাস করাইতে চা । যে বলে,ব্যাবুল অন্তরে 

তোমার কাছে কিছু প্রার্থনী করে পায় নাই, সে মিথ্যাবাদী | পরস্পরকে 

ভালবাসিতে আমাদের ইচ্ছা দাই । বালাকাল হইতে যত্বু করে স্থার্থ- 
পরতা-বিষ পুবিয়। রাধিয়াছি , অন্তের ভাল হয়, অন্যের সুখ হয়, ইহা 
আমরা ইচ্ছা করি না। পিতঃ, কতবার তোমার প্রেমমুখ দেখা ইলে, 

কিন্তু কিছুতেই ছুরঞ্জ চতুরদের মন বশীভূত হইল না । ' এবার এমন 
বল আনিয়া দাও, এমন মহিমা দেখাও, যাহাতে শীগ্রই এই আশ্রমটা 

্বর্গরাজা হইয়া! যায়। 
শাস্তিঃ শাস্কিঃ শান্তিঃ 1 



পরস্পরকে চাই না ১৬১ 

পরস্পরকে চাই ন! 

( ভারতাশ্রম, সায়ংকাল, বুধবার, ১৩ই চৈত্র, ১৭৯৫ শক) 

২৫শে মার্চ, ১৮৭৪ খুঃ) 

হে সর্বনৃখদাতা, আনন্দময় সুখসিম্ধু পরমেশ্বর, দেখ, আমর] যে 

অবস্থায় আছি, ইহা দেখিয়া লোকে বলিবে, আমরা তোমার কাছে 

সখ পাই না। পাচ জন মিলে তোমার সেবা করিলে ভয়ানক কষ্ট হয়, 
এত দিন পরে কি আমাদের ইতিহাসের খেষ পরিচ্ছেদে ইহা লিখিতে 

হইবে? আমরা কি পৃথিবী হইতে চলিয়া যাইবার সমম্ম ভোমার 

“আনন্দমর” নাম মুছিয়। দিয়া, "দুঃখময়' নাম লিখিয়া যাইব? ঈশ্বর, 
বড জঘন্ত কথ। উঠিল , শেষে কি এই কথ! শুনিতে হইল যে, এই কয়টী 
সন্তানকে তুমি স্থখী করিতে পার না? সকলে মিলে তোমার সেব! 

করিতে গিয়া, যদি আমরা ছুঃখী হইয়) থাকি, তবে ইহার গুঢ় কারণ 
এই যে, এখনও আমাদের পরম্পরকে পরিত্যাগ করিবার ইচ্ছা আছে। 

পিতঃ, তুমি সুখময় ; যদি সহম্র লোক এই কথার প্রতিবাদ করে, মানিক 

না। আশ্রমকে সুখধাম করিবে বলিয়৷ তুমি ব্যস্ত, কিন্ত পাছে 

তোমার “নুখময়* নাম শুনে, জগতের ছুঃখীব্রা তোমার ঘরে এসে 

বেঁচে যায়, এবং ইহ৷ দেখিয়া মকল স্থানে এমশ এক একটা স্থন্বর আশ্রম 

নিশ্মিত হয়, ইহ! বুঝি, ভাই ভগ্রীদের মনে সহ হইল না। তাই তোমাকে 
অপমান করিয়া, এবং আমাকে দুঃসহ যন্ত্রণ দিয়া, তোমার বিধান দগ্ধ 

করিবার জন্ত--সকলে মিলে তোমার এবং তোমার প্রিয় পরিবারের 

সেবা করিলে সুখ নাই- তোমার আশ্রমের উপর এই কলঙ্ক দিয়, 

ভাই ভগ্রীরা চলিয়া যাইতে উদ্ভত। হে স্থথম্থরূপ, এস, কত স্থুখ দিতে 

পার, দাও। আর বলিতে পারি না। ছুঃখী মহাপাপী আমরা, 
চে 



১৬২ প্রার্থন! 

আমাদিগকে এত সুখ দিলে? উপাসনাতে এত স্থখ, আবার এই দুঃখী 

ভাই ভ্মীদ্িগকে নজজে লয়ে তোমাকে ডাকিলে এত সুখ হয়, ইহা ত 

জানিভাম না। নরাধমের মুখ দিয় বাহির হইল- আরও সুখ দাও। 
শখের ঘর নির্মাণ কর। ধাহারা বিষম দিতেছেন, তাহাদের মন ভাল 

করিয়া দাও। আর আমাদিগকে দু্ুদ্ধি-পরবশ হইয়া! অবিশ্বাসের 
আগুনে দগ্ধ হইতে দিও না। পরম্পরকে ভালবাসি, পরস্পরের সেব! 
করিয়া, এবং সকলকে সুখে রাখিয়া, পুণ্য সঞ্চয় করিব, এই আশা 
করিয়া, সমুদয় ভাই ভগ্রী মিলে, ভক্তির সহিত তোমার শাচরণে বার 
ঘার প্রণাম করি । 

শান্তি শাস্তি; শাস্তিং। 

প্রেমে ব্যবধান নাই 

( ভারতাশ্রম, বৃহস্পতিবার, ১৪ই চৈত্র, ১৭৯৫ শক, 
২৬শে মার্চ, ১৮৭৪ খৃঃ) 

প্রেমনিস্কো॥ চিরকালের দয়াময় পিত:, তোমার প্রেমপূর্ণ সহবাস 

মধ্যে থাকিয়া, কাতর অস্তরে তোমার কাছে প্রার্থন! করিতেছি। 

ভক্তবৎসল তুমি, ভক্তির সহিত তোমার কাছে যাহ! চাহিব, তাহাই 

পাইৰ। তুমি প্রেমসিন্ধু, প্রেমের মিলন কি আশ্চর্য্য, ধাহার্দিগকে তুমি 
তোমার দাস বলিয়! চিন্তিত করিয়া লও) তাহাদের মধো আর ভিন্নতা 

থাকে না, তোমার প্রেমে গলিয়া তাহার] এক হইয়া যান। হাহার! 

তোয়াকে ভালবাসিতে পারেন, তাহাদের শরীর, হম্ত সহস্র সহজ রহিল, 
ক্ষতি কি 1তীহার। যে বিশ্বাস প্রেমে এক হইয়] শিয়াছেন। আমাদের 

এই আশা, যে প্রেমের মিলন এতবার ভাবিয়াছি, তাহ। চক্ষে দেখিব , 



প্রেমে বাবপান নাই ১৬৩ 

কিছু স্বর্গ পৃথিবীতে যত প্রভেদ, আমাদের বর্তমান অবস্থা হইতে সেই 
প্রেমরাঙ্গা তত দূর--অনেক উচ্চ পর্বতের উপর সেই ঘর, যেখানে 
সকলে” মিলে একপ্রাণ হইয়া, চিরদিনের জন্য তোমার সেবা! করিব। 

পিতঃ, তুমি জানিতেছ, আমাদের মধ্যে যে কলহ বিবার্দ কিছুতেই 
যাইতেছে নী। আমরা আপনারা বলপূর্বক কোন রিপুকেই শীঘ্র জয় 
করিতে পারি না। এত যত্ব করিলাম, তবু এই আশ্রমটা হুখের 

আলয় হইল না। হৃদয় ষে থেকে থেকে চীৎকার করিয়া কাদিয়া বলে, 

পিতঃ) যদি পাই যাইতে পাবিব সেখানে, তবে দেখাইলে কেন দেই 

সুন্দর গৃহ ? যদি গ্রেম সাধন করিতে বল ন| দাও, তবে এ মন্ত্রে 

দীন্মিত করিতে তোমাকে বলিয়াছিল কে? কেন মুখের কাছে অম্বতের 
পাত্র ধরিলে, যদি তাহা পান করিতে ক্ষমতা না দাও? কেন সেই 

5”থর ঘর চক্ষু খুলিয়া দেধাই,ল, যদ্দি প| নাই সেখানে যাইতে ? 

পিতঃ, এই পুত্র কন্াদদিগকে মেই ঘরে পইয়া যাইবে কি না, বল। 

ইহলোঁক, পরলোক এক হইয়া যায়, সেই ঘরে , শ্বদেশ বিদেশের ত 

কথাই নাই। পিতঃ, আজ যদ্দি সকলকে তোমার এ ঘরে দ্বেখিতাম, 

তাহ। হইলে আর হ্বদয়ের গভীরতম স্থানে আঘাত লাগিত না। যে 

অবস্থায় বিচ্ছেদ অসম্ভব হয়, এখনও আমরা সেই অবস্থায় আমিতে 

পারিলাম না। সেই অবস্থায় সকলের প্রাণ যে এক স্থানে। প্রাণের 

ভাই ভগ্বী কি বিদেশে যাইতে পারেন ? যেখানে থাকুন-_তীহারা ষে 

আমাদেরই । দেশে দুর হইলেন, ক্ষতি কি? সকলের প্রাণ যে এক 

ঘরে। পিতঃ, সকলের প্রাণ তোমার চরণতলে বাধিয়! বল, তোমর! 

বাচিয়া গেলে, এমন প্রেমের পরিবার পৃথিবীতে আর কখনও হয় নাই! 

পিতঃ তখন স্থখেতে পাগল হইয়া যাইব, যখন দেখিব, তোমার এ 

ঘরে সকল নর নারী আনমিতে লাগিল । পিতঃ, যেমন আমাদের 



১৯৪ প্রার্থনা 

প্রাণের ভিতরে প্রেম আনিয়া দিবে, তেমনই ধাহাকে (ভাই প্রতাপ- 
চন্্রকে ) সাগরের উপর দিদা দূর দেশে লইয়! যাইতেছ, তাহার সঙ্গেও 

সর্বদ! থেক। তাহার ঘুদ্ধি, বয়সও তেমন নহে যে, তিনি নিজে সেই 
বিপদ হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে পারেন। তুমি তাহার সঙ্গে 
থেক, এবং ভাল লোকের কাছে তাহাকে রেখ , আমাদের ভিতরের 

লোক তিনি, তাহা। তুমি জান । তোমাকে আর অধিক কি বলিব? 

সেই বিদেশে ভয়ানক মাবশ্বান হইতে তাহাকে রক্ষা করিও। এখানে 

তিনি ধাহাদিগকে শ্রদ্ধা করিতেন এবং ভালবাসিতেন, তাহাদের কেহই 

সঙ্গে যাইতেছেন না, এই জন্য বলিতেছি বিদেশ। পিতঃ, এইটা 

তাহাকে বিশেষ করিয়া বুধাইয়! দাও যে, ভাল মনে প্রার্থনা করিতে না 

পারিলে, বিদেশে নরক দেখিতে হয়, প্রার্থনা না করিলে চারিদিক 
অন্ধকার দেখিতে হয়, সেই জন্য বলিতেছি, তাহার মনে অনেক প্রদীপ 

জেলে রেখ, সর্বদা তোমার মুখ-স্র্য প্রকাশিত রেখ। তাহার ছুঃখিনী 
স্ৰীর ভার আমাদের সকলের হস্তে রাখিলে , দেখ,আমর! যেন তোমার 

অগ্গুগন্ত হইয়া, তোমার আদেশ পালন করি। তোমার আদেশে এ 

সমুদয় বাপার ঘটিতেছে, এ সকল হইতে নিশ্চয়ই মঙ্গল প্রন্থত হইবে। 

ধাহাকে সঙ্গে লইয়া যাইতেছ, আশ্রমের সে, শ্রদ্ধা, ভালবাসা তাহার 

গলার হার হইয়া রহিল, তিনি আশ্রমেই রহিলেন, সেই ছুর দেশে 
থাকিয়াও, যাহাতে তিনি আমাদের প্রাণের মধ্যে থাকেন, তুমি এই 
বিশেষ আনীর্ধ্বাদ কর । এই বিশেষ ঘটনার দিন, বিনীতভাবে তোমার 

নিকট এই প্রার্থনা করিলাম । 

শাস্তি: শান্ধিঃ শাস্তিঃ ! 



স্ব্গরাজ্েরমন্তরায় ১৬৫ 

স্বর্গরাজ্যের খন্তরায় 

( ভারতাশ্রম, শুক্রবার, ১৫ই চৈত্র, ১৭৯৫ এক , 

২ধশে মার্চ, ১৮৭৪ খুঃ) 

হে কৃপাসিদ্ধো, আমাদের চিরকালের ঈশ্বর, তোমার কাছে যখন 
যাহ! চাহিয়াছি, তুমি তাহা দিয়াছ । তবে কেন নিরাশ হইব 1 নিশ্চয়ই 
মনোবাছ্ছ! পূর্ণ হইবে, এ বিশ্বাস করিয়া, যেন চিরদিন তোমাকে 
ডাকি । পিতঃ, বলিয়া দাও, কি ক্ষি কারণে আমাদের মধো হ্বর্গরাজ। 

আসিতেছে না। কেশ আলোকের স্থানে অন্ধকার এবং প্রেমের 

ঘরে অপ্রেম আদিল? বদ্দিও, পিত:, আমাদের মন বিকৃত, তথাপি 

তোমার দয়ায় আমাদের এই জ্ঞানটুকু আছে যে, তুমি আমাদের মধ্যে 
ভালবাসা, শাস্তভাব এবং প্রণয় স্থাপন করিতে ইচ্ছা করিয়াছ। 

পৃথিবীতে একটা নখের পরিবারের উদাহরণ দেখাইব, এই জন্ত তুমি 

আমাদিগকে ডাকিয়াছ। আমরা ভোমাকে ছাড়িয়া চলিয়া! যাই, 

এবং কতবার এই আশ্রম ছাভিব, যনে করি, কিন্তু যখনই আবার 

গুনি--ভিতরে কে বলে, এ স্থান ছাডিলে বাচিবে না, তখন আরও 

গুডভাবে তোমার কৌশল-জালে বদ্ধ হইয়া পডি। আমরা নিজের 
নিজের বিলানের ইচ্ছা ছাড়িতে চাহি না, এই জন্য বারম্বার তোমার 

ইচ্ছার বিরুদ্ধে শক্রতা করি, তা তোমার প্রেম-চন্জ্র এক এক বার 

আকাশে প্রকাশিত হইয়াও, আমাদের স্বার্থপরতা এবং অবিশ্বাসের 

অন্ধকারে লুকাইয়া যায়। পিতৃঃ এ সকল সতা কথা, দেখতেছি যাহা, 
তাহাই বলিতেছি। হে প্রেমসিদ্ধো, দি তোমার এমন ইচ্ছ! হইয়! 
থাকে যে, তোমার সকল পুত্র কন্তাকে তোমার সখের ঘরে স্থান দিবে, 

দেখ, যেন তোষার কার্ধেয আমরা কেহই বাধা না দি। পিতঃ, তোমার 



১৬৬, প্রাথনা 

বিধানের অঙ্থগত হইয়া, যদি আমরা পরস্পরের নিকট বিনীত, শাস্ত 

এবং প্রেমিক হট, তাহাতে আমাদের অকল্যাণ, সর্বনাশ হবে না, হবে 

না। পিত্রঃ, তোমাকে পিতা বলে ডাকিলে, এবং তোমার চিহ্নিত 

সম্ভানদিগকে বিশ্বাস করিলে, কখন9 ছু'খ হবে না, হবে না। যদি 

আনিবেই, তোমার বাজ্য শী আন। শক্রদ্দিগকে একেবারে পরাস্ত 

কর, আর যেন তোমার কার্ধ্যে কাহারও বাধ দিবার শক্তি না থাকে । 

শাস্তি: শাস্তিঃ শাস্তিঃ 

শাস্তি-কুশলের রাজ্য 

( ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, শনিবার, ১৬ই চৈত্র, ১৭৯৫ শক, 

২০শে মার্চ, ১৮৭৪ থুঃ ) 

হে প্রেমমন্ত্ দীনশবণ পরম পিতঃ, আশ্রমের দেবতা, করূজাডে 

তোমার কাছে প্রার্থনা করিতেছি। তুমি আমাদিগকে পুরাতন 
শক্রদের হস্ত হইতে রক্ষা কর। সেই ক্রোধ হিংস! প্রভৃতি পুরাতন 
শক্ররা এখনও আমাদের অন্তরে বাস করিতেছে , সে সমুদয় রিপু দমন 

না করিলে, কেমন করে তোমার মঙ্গলরাজা বিস্তৃত হইবে? আমরা 
ভিতরে দে পকল পাপ লুকাইয়া রাখিয়াছি। হে মঙ্গলময়, তুমি 
আমাদিগকে ভাল করিবার জন্য কত যত্র করিতেছ। তোমার পরিআণ 

করিবার কেমন দুর্জয় এক্তি। কিন্তু অন্ত দিকে যখন আমাদের দিকে 

দেখি, তখন আবার ভয়ানক রিপুর উত্তেজনা দেখিয়া ভম্ব পাই। 

পিত:, এই যে তোমার সঙ্গে আমাদের মনে সংগ্রাম চলিতেছে, শীত 

তুমি ইহার শেষ করিয়া দাও। 'আর যেন তোমার এবং পরম্পরের 
সঙ্গে যুদ্ধ না করি। লঙোদর, সহোদরার ন্যায় ধাহারা প্রিয়, ধাহারা 



নৃতন গ্রেম ॥. ১৬৭ 

আপনার সামগ্রী, প্রাণের বন্ধু, তাহাদিগকে বারবার আক্রমণ করিলে 
কি স্থখ আছে? শাস্তি-কুশলের রাঙ্জো যুদ্ধ থাকিবে না। যুদ্ধ করিতে 

যে আমরা পৃথিবীতে আপি নাই। পিতঃ, যাহারা কিছুতেই বসঈভূর্ত 

হইতেছে না, এবার স্বর্গের বল প্রকাশ করে, তাহাদের পুরাতন শক্র 
সকল বিনাশ কর। সকল অপেক্ষা তুমি আপনার, তোমাকে এবং 
সকলকে অন্তরের অন্তরে বনাইয়া, আর সংগ্রাম হইবে না, ইহা নিশ্চয় 

জানিয়া, শাস্তি-কুশলের গান করি। পিতাপুত্র, পিতাকন্তা, গুরুশিস্তের 

মিলন হইল দেখিয়া স্থখী হই। সন্ধির সমুদয় বিশ্ব দূর করিয়া দাও । 
সকল ভাই ভগ্ী কুশলের পত্রে স্বাক্ষর করিয়া, তোমার প্রেমরাজা স্থাপন 

করি। কবে সেই দিন আগিবে, যবে চিরকালের জন্থ কুশল পাইয়াছি 

বলিয়া, জগৎকে তোমার শ্াস্তিরাঞ্জে ডাকিয়া £আনিব । দীননাখ, 
অচিরে তুমি শান্তি-কৃশলরাজ্য বিস্তার কর, তোমার কাছে এই বিনীত 
প্রার্থনা । 

শাস্তি: শাস্তি: শাস্তি: । 

নৃতন প্রেম 

( ভারতাশ্রম, সায়ংকাগ, শনিবার, ১৬ই চৈত্র, ১৭৯৫ শক 
২৮শে মার্চ, ১৮৭৪ খুঃ) 

প্রেমময়, আপ্রেমের আগুনে উত্তপ্ত হবাযগুলিকে তোমার নৃভন 

পবিঅ প্রেমে সংগঠিত কর। নৃতন প্রেমে তোমার মৃখ দেখিব, নৃতন 
প্রেমে ভাই ভগ্বীগুলিকে দেখিব। দিন দিন শান্তি-কুশল বুদ্ধি করিব। 

আর যুদ্ধ করিব না, এই আশা করিয়া, ভক্তির সহিত, সমুদয় ভাই ভগ্মী 

মিলে, বার বার তোমার চরণে প্রণাম করি। শাস্তিঃ শাস্তি: শান্তিঃ! 



১৬৮ প্রার্থন! 

কোন মিলনই হইল না 

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, সোমবার, ১৮ই চৈত্র, ১৭৯৫ এক, 
৩০শে মার্চ, ১৮৭৪ খৃঃ ) এ 

দয়াময় ঈশ্বর, অনাথশরণ, চিরকালের প্রভো, তুমি এই ঘর আলো 

করিয়। বনিয়া আছ। আমরা তোমার গতিহীন সন্তান, আমাদের 

সদগতি করিয়া দাও। যদি তুমি আমাদের সকলকে ডাকিয়া থাক, 

তবে বলিয়া দাও, আমরা তোমার কায করিতেছি, আমর] তোমার 

চিন্তিত দাস দামী, এবং তোমার ব্রতে ব্রতী । যদি আমাদের সকলকেই 

তুমি ডাকিয়। থাক, তবে কেন আমাদের পরস্পরের মধ্যে সেই মিলন 
হয় না, যাহ! তোমার চিহ্রিতদিগের মধো হওয়া উচিত? আমর কত 

কান হইতে পিতা বলে তোনাকে ডাকিল:ম, এত কাল পরে তথাপি 

আমাদের মধ্যে ভাই ভশ্বীর মিলন হইল না। প্রভু বলিয়! ডাকিলাম, 

তথাপি দাস দাসীর মিলন হইল না, তবে আর কোন্ সম্পর্কে তোমাকে 
ডাকিব ? তোমাকে পিতা বলিয়। ডাকিয়া মনে করিলাম, এক সময়ে 

আমাদের সকলের মনে পিতৃভক্তি এবং (প্রমোদয় হইবে, পরস্পরকে 

ভাই ভগ্নী বলিয়া ন্থুখী হইব, কিন্তু তাহা হইল ন|, সকলে এক সঙ্গে 

তোমাকে পিতা বণিয়া ডাকিল না। আবার মনে করিলাম, প্রত 

বলিয়া তোমাকে ডাকিলে, আমরা সকলেই তোমার চিহ্ছিত দাস দাণী 

হইম্া সখী হইব। এইকপে মাখর| ক্রমে ক্রমে তোমার পুত্র কন্তা, 

এবং দাস দাসীর নাম লইলাম বটে, কিন্তু আমাদের পরস্পরের মধ্যে 

না ভাই ভগ্নীব, না দাস দাসীর, কোন যিলনই হইল না। পিতঃ, এই 
প্রতিদিন ধাহাদের সঙ্গে একছ হইঘ্া তোমার পুজা করি, ইহাদের 
সঙ্গেও এখনও প্রাণের মিলন হইল না। পিতঃ, তবে বুঝি, আমরা 



তোমার কার্ধ্য করিতে আনিয়াছি ৬১৪ 

্বার্থণায় হইয়া! সতত দিল 'নিজের নিজ ভীইসাখন করি | প্রভা, 
কে তোমার ভৃত্য হইতে চাহ, তোমার খবরে দাদ গ্াসী হইবার অত 

কাহার প্রাণ কাদিল, তুমি নকলই জান। পিতঃ, ইহা ত জাদি, কখনও 
সেই কাজ তোধার নহে, মাহা করি আমাদের পরস্পরের প্রাণ 

বিরোধী হয়। পিতঃ, বল, তোমার কাছে কি এমন কোন মন্ত্র আছে, 

যাহা শুনিলে আমাদের পরস্পরের প্রাণ নিকট হইবে? হয় প্রেমে, নয় 

কার্যে মিলিত হইতেই হইবে। যদি এক দাসত্ব-ব্রতে আমরা 

মকলেই দান দামী হইয়া খাফি, ভবে আমাদের পরুল্পরের প্রতি ক্রোধ, 

হিংসা কিনুপে সম্ভব হইঘে? তামার দাম ন্দাসীর পরিবারের কুশল 
বৃদ্ধি কর, এই তোমার চরণে প্রার্দনা । 

শান্তি: শাভতিঃ শান্ধিঃ! 

তোমার কার্ধ্য করিতে আসিয়াছি 

( ভারতাশ্রম, নায়ংকাল, সোমবার, ১৮ই চৈত্র, ১৭৯৫ শক, 
৩০শে মার্চ, ১৮৭৪ খু: ) 

হে প্রেমময় ঈশ্বর, এখন ঘে আর কাহারও কার্য করিতে ইচ্ছা 

হয়না । তোমার দাসত্ব করা কি আমাদের সামান্ত সৌভাগ্য ? এই 
পৃথিবীতে আমরা অন্ত কাহারও কার্য করিতে আসি নাই । কিন্ত 

নাথ, মৃদি আমরা সকলেই তোমার কাধ করিক্াম, তবে কি 

পরস্পরের কার্য লইয়! শত্রুতা! করিতে পারিতাছ ? পিতঃ, আঘাঙ্গের 

এই ছুর্দিশা ছুর কর। তোমার যে চন্মণ ফেবা করি বলিয়া! 'লোখের 
কাছে কপট হইয়া! ভাণ করিলাম, যে চরণ উপলক্ষ করিয়। পরস্পরের 

নঙ্গে কলহ বিধান কৰিলাম, হাহ! ছআমারের এই অবাখা মন্তকে 
চ$] 



১৭০ প্রার্থনা 

স্থাপন কর। এ চরণচ্ছায়াতে চিরদিন স্থখী হইব, এই আশ! করিয়া» 
ভাই ভদ্নী সকলে মিলিয়া, ভক্কি শ্রদ্ধার সহিত বারম্বার তোমার এ 
নিশ্বল চরণে প্রণাম করি। 

শাস্তি শান্তি: শাস্তিঃ। ঁ 

শপ শট 

পুরাতন পাপের ভর 

( ভার তাশ্রম, প্রাতঃকাল, মঙ্গলনার, ১৯শে চৈত্র, ১৭৯৫ শক, 

৩১শে মার্চ, ১৮৭৪ খুঃ) 

হে গুণনিধি, দয়ার সাগর পিতঃ, তোমার নিকট প্রার্থনা করিলে 

তুমি মনোবাক্ছা পুর্ণ কর, এই অঙ্গীকারের উপর নির্তর করিয়া, আবার 
আমরা কম জন তোমার নিকট আমনিলাম। দেখ, আমরা কে? 

সেই তৌমার পুরাতন সম্তান। অসংখ্যবার তোমার আদ্দেশ লঙ্ঘন 

করিয়াছি, অসংখ্যবার আপনাদের মধো অপ্রণয়, পাপ জঞ্জাল 

আনিয়াছি, এখন কেমন করে তোমার সঙ্গে কথা কহিব? পুরাতন 

পাপ হইতে পরিত্রাণ পাইবাপ জন্য তোমার কাছে মিনতি করিতেছি । 

হে ঈশ্বর, যত দিন যাইতেছে, ততই বুঝিতেছি, বালাকাল হইতে যে 

পাপ আমাদের কাছে প্রশ্রয় পাইয়াছে, তাহা আমাদের অন্তরে নিঙ্ছের 

আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে , এই জন্যই আমাদের এই পরিবার মধ্যে 
যে থে বাক্তি বাল্যকালে যে যে পাপ করিয়াছে, শীঘ্র তাহ] ছাড়িতে 

পারিতেছে না । পিতঃ, উন্নতির শ্োত অনেক পাপ ধোৌঁত করিয়া 
টানিয়। লইয়। যাইতেছে , কিন্তু জীবনের গভীরতম স্থানে যে পুরাতন 
পাপ, সেখানে ত নেই স্রোত এবং প্রার্থনার বল পৌছিল না। সেই 
গ্রচতম পাপ সকল যে এখন আমাদের প্রকৃতি হইয়া পড়িয়াছে। 



পুরান পাপের ভার ১৭১ 

সকলেই এখন নেই সকল পুরান পাপের ভারে পথের মধ্যে বসিয়া 

পড়িয়াছি, আর অগ্রসর হইতে পারিতেছি না। এই সময় যদি 

ভোমার বিশেষ দয়া আপিয়! পুরাতন পাপ সকল দূর করিয়া দেয়, 

তবেই আবার যাত্রী হুইয়া চলিতে পারি। বারবার আমরা ঘৃরিয়া 
ফিবিয়া মেই সকল পুরাতন ক্রোধ, লোভ, হিংসা, স্বার্থপরতা, অহঙ্কার 

ইত্যার্দি রিপুর হস্তে পড়িয়া মরিতেছি। এক এক বার তোমার 

প্রেমের ঘর প্রস্তুত হর, কিন্ত আমরা কয় জন লাগিয়া আবার তাহা 

ভার্দি। কেন ভার্গি, তাহা তুমি জান; কেন না, তুমি দেখিতে পাও, 

এই ছুরম্ক সন্তানের আবার পুবাতন পাপ বাহির করিতেছে। হে 

ঈশ্বর, রক্ষাকর্তা তুমি, বিপদকালে রক্ষা কর। আমাদের প্রাণের 

ভিতর হইতে এই পুরাতন পাপগুলির মূলোৎপাটন কর। আর 
যেন আমাদের ভিতরে অহঙ্কার স্বার্থপরতা না থাকে । সমুদয় কণ্টক- 

গুলি বাহির করিয়া ফেল। নিষ্ধণক হয়! আমরা তোমার প্রেম- 

রাজো চলিয়া যাই। পুরাতন কলঙ্ক, পুরাতন জগ্রাল কাড়িয়া লইয়া, 
এই ভাই ভশ্বীগুলিকে সংশোধন কর। সকলের হ্বদয়কে গুপ্ত পাপ 

হইতে মুক্ত কর, পুরাতন বিদ্ব সকল বিদায় করিয়া দাও। পঞ্চ 
পরিষ্কার করিয়া, যাত্রীদের হাত ধরিয়া, তোমার প্রেমমন্দিরে লইয়! 

বাও, তোমার নিকট এই প্রার্থনা ॥ 
শাস্তিঃ শান্তি: শাস্তিঃ। 



৯৭২ গাখন। 

অভ্যস্ত পাপ দুব কর 
( ভারতাশ্রম, সাম়ংকাল, মঙ্গলবার, ১৯খে চৈত্র, ১৭৭৫ শক, 

৩১শে মাচ্চ, ১৮৭৪ খুঃ) 

পিতঃ, তোমার বিশেষ করুণার তরঙ্গ পাঠাও, একেবারে আমাদের 

পুরাতন পাপ সকল ধোঁত হইয়া যাক্। স্বর্গ হইতে তুমি এমন এক 
ঢেউ পাঠাও যে, তাহাতে প্রাণের ভিতবের কলঙ্ক চলিয়! যাইবে । 

দেখিলে ত, আমাদের নিজের চেষ্টায় মনের চিরকালের অভান্ত পাপ 

দূর হয় না। তুমি দয়া কর, তোমার প্রেমের তরঙ্গে আমা(দর ছুজ্জয় 
পাপাসকি সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইবে। হে ঈশ্বর, কবে এই আশ্রম 

যথার্থ হ্বর্গধাম হইবে? যদি এ সকল নর নারীর প্রাণের দধো সেই 

মল পুরাতন পাপের দুর্গদ্ধ রহিল, তবে যে তোমার ইচ্ছা অসম্পন্ন 
রহিল। পিতঃ, বল দাও, আর আমরা বাপ্যকাণর মেষ্ট পুরাতন 

অভ্াস্ত পাপ সকল লুকাইপ্া রাখিব না। তোখার অস্ত্রে সেই সমুদয় 

কাটিয়া ফেলিব। আমরাও সখী ভব, ভাই ভগ্নীরা দেখিয়াও স্থখথী 

হইবেন। এই আনন্দে, এই স্থখে, তোমার ন্বর্গে পরলোকে চলিয়া 

ঘাইব, এই আশা করিয়া, সকলে মিলে, তোমার নিক্ষণঙ্ক চরণে আমর! 

বাববার প্রণাম করি। , 
শান্তি: শাস্তিঃ শান্তিঃ। 



সময় থাক” উপায় ক? ১৭৩ 

সময় থাকিতে উপায় কর 

( ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, বুধবার, ২০শে চৈত্র, ১৭৯৫ শক; 

১ল! এপ্রেল, ১৮৭৪ খৃঃ ) 

হে প্রেমসিন্ধো, এই ষে তুমি আমাদের ঘরে বলিয়া আছ, প্রার্থন! 
শুনিবার জন্য । হৃদয়ে শুভবুদ্ধি €প্ররণ কর, যেন ভাল মনে তোমার 
কাছে প্রার্থনা করিয়া, আমরা কয়টা ভাই ভগ্মী বাচিয়া যাউ। হে 
পিতঃ, তোমার কাছে প্রাথনা করা অপেক্ষা মি্টতর আর কিছুই নাই। 
যধি সম্তানদিগকে প্রার্থনা করিবার অধিকার দিলে, তবে অধিক বয়স 

না হইতে, কিসে মামাদের পরিত্রাণ হইবে, তাহা শিখিবার জন্য ব্যাকুল 

অস্করে তোষার নিকট প্রার্থনা করিতে বল দাও। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে 

মঞ্গে চরিত্র গঠিত হইতে চপিল , দীনবন্ধোঃ একবার যদ্দি মনের চরিক্র 

পাথব্ের মত কঠিন হইয়া গঠিত হয়, তবে কি আর অধিক বয়সে ভাল 
হইতে পারিব ? হে ঈশ্বর, এই সময়ে আমাদের মনে যথার্থ বিশ্বাস 

এবং যথার্থ আশ! দাও, নইলে কৃত্রিব বিশ্বান এবং কল্পিত আশ! 

আমাদের হৃদয়ে ডিরবাদ করিবে | যথার্থ পবিত্র ভালবান! আমাদের 

মধো দ৪, নইলে দেই মিথা] ভালবালা! আমাদের জীবনের অংশ 

হইয়া ঝাইবে। প্রাণ মন আরও কঠিন হইলে, তোমার নৃতন ভাব 
গ্রহণ করিতে পারিব শা, তখন ন্বর্গের উত্তম সমাচার শুনিলেও, মন 

বিগপিত হইবে না। অল্প বয়সে মন যখন প্রেমে আর্্ এবং কোমল 

ছিল, পিভঃ, ভখন যদ্দি ভোমাকে এবং ভাই ভম্ীর্দিগকে ভালবামিতে 

শিখিভাম, তাহ! হইলে আর আমাদের এই ছু্দশা হইত না। এত 
কাল তোমার সন্তানদিগকে অবজা এবং অশ্রদ্ধা করিয়া আসিয়াছি, 
তাই এখন এই কঠিনতা! দূর করা আমাদের অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। 



১৭৭ প্রার্থনা 

আবার এখনকার লময়ে যে চরিত্র সংগঠিভ হইতে লাগিল, ইহার ফল 

ত্রিশ চঞ্জিশ বৎসর, অথবা যে যত দিন এই পৃথিবীতে বাচিবেন, তুগিতে 

হইবে । অতএব, দীননাধ, এখন হৃদয়কে কোমল এবং প্রাণকে মধুময় 
করিয়া দাও। সমুদয় প্রাণের ভাই ভগ্ীর্দিগকে লইয়া, তোমার প্রেম- 
ধামে গিয়া সখী হই। নতুবা বয়োবৃদ্ধি-সহকারে প্রাণ কঠিন হইলে, 
বড দুঃখ পাইব। প্রেমপিদ্ধো, যখন দেখিব, কাহারও হৃদয়ে তোমার 

স্বর্গীয় প্রেম আপিল না, তখন যে হ্বদয় বিদীর্ণ হইবে। ছুষ্ট প্রকার 
বিশ্বাপ আছে, আমরা দেখিয়াছি, এক প্রকার বিশ্বাম মনকে তুষ্ট 

করিতে পারে, তাহা আমাদের আছে । কিন্তু যে বিশ্বাস হইলে মনুষ্য 

জগতের জন্ত জীবন দিতে পারে, সেই যথার্থ বিশ্বাস আমাদের হয় 

নাই, তাই একট্ু ছুঃখ যন্ত্রণা এবং অপমানের মেঘ দেখিলে, আমরা 
অধীর এবং রাগান্বিত হইয়া উঠি । তেমন যদ্দি বিশ্বাস হইত-_আশ্রমের 
জন্য, ভাই ভগ্রীদের জন্য, প্রফুল্লমনে প্রাণ দিতাম । এখনও আমর! 
কৃত্রিম বিশ্বাদে প্রবঞ্চিত হইতেছি.। হে সত্যস্বরূপ, পবিত্র প্রেমের 

আধার ঈশ্বর, ক্রমে ক্রমে আমাদের .মনের স্বভাব চরিত্র গঠিত হইতে 
লাগিল, এই সময়ে সকলের প্রতি তুমি অকৃত্রিম ভালবাদা আনিয়া দাও, 

নতুবা মন আবার সন্দেহ, অবিশ্বাস এবং নাস্তিকতার মধ্যে পড়িয়া 
ংসারী হইয়া উঠিবে। এইট যৌবনকালে সম্পূর্রূপ স্বর্গীয় প্রেমে 

বিগলিত হইয়া তোমার দল দাপী হইলে, পরে আমরা বড় স্থুখী হইব। , 

অতএব এই সময়ে তোমার যাহা! করিবার করিরা লও । 

শাস্থিঃ শাস্তি শান্িঃ 1 



এখনই ভাল কর ১৭৫ 

এখনই ভাপ কর 

( ভারতাশ্রম, সায়ংকাল, বুধবার, ২*শে চৈত্র, ১৭৯৫ শক, 

১ল] এপ্রেল, ১৮৭৪ খুঃ ) 

কাল ভাল হইব, এই দুর্কুদ্ধি হইতে সকণকে রক্ষা কর। কেন না, 
কাল যদি শরীর মন প্রতিকূল হয়, তবে ত তোমার কার্ধ্য উদ্ধার হইল 
না। এখনই এই দুঃখী ভাই এবং ছুংখিনী ভম্রীর্দিগকে কৃত্রিম প্রেম 

ছাড়িয়া, যথার্থ ভালবাসা বারণ কবিতে শিক্ষা দাও, তাহ! হইলে অল্প 

দিনের মধ্যে পরস্পরকে কত ভাপবাসা যায়, এই আশ্রমে তাহার দৃষ্টান্ত 
দেখাইয়া, সকলের মন আকর্ষণ করিতে পারিব। এই আশ! করিয়া, 

সমুদয় ভাই ভগ্নী মিলে, ভক্তিব সহিত, তোমার পবিত্র চরণে বার বার 
প্রণাম করি। 

* শাস্তি শাস্ডতিঃ শান্তি 

পরস্পরেব পবিত্র।ণ-পথে মহায় 

( ভারভাশ্রম, ব্ান্ষিকাসমাজ, বুহম্পতিবার, ১১শে চৈত্ব, ৯৭৯৫ শক, 

২ব। এপ্রেল, ১৮৭৪ খুঃ ) 

হে প্রেমসিন্ধু পরম পিতঃ, ভ্রাভাদিগের পিতা তুমি, ভম্মীদেরও 

পিতা তুমি। হৃগদীশ, বগ, এইকূপ স্বাথপরভাবে কি আমর! জীবন 

যাপন করিব? তোমার ধশ্খ নাধন করিবার জন স্ত্রী পুত্রদিগকে ফেলিয়া 
বাহিরে যাইতে হইবে, কেন এই ভাব আমাদের মনে উদয় হয়? 

জগদীশ, সমৃদ্রয় বন্ধন ত্ত তুমিই স্থাপন করিয়া দিয়াছ। তোমার 
আদেশেই মন্তপ্য বিবাহ করিতেছে । তবে কেন,স্ত্রী স্বামী পরম্পরের 



১৭৬ প্রার্থন। 

পরিত্রাণ-পথে কণ্টক হইবে? কেবল আপনার আপনার ভাপ হইলেই 
হইল, এই ক্ষুত্রতা, এই নীচতা কতদিন জার তোমার সন্ভানদিগকে 
কলক্কিত রাখিবে? এই পাপ দূর করিবার জন্ত, তোমাদ্ধ আশ্রমে 
আলিয়াছি। প্রেমসিদ্ধো। সহায় হও, যাহাতে আমরা তোম্মর সমু 

সন্তানদিগকে গ্ালবাসিচে পারি, এখানে এইন্সপ শিক্ষা 'দাও। এই 
ব্রাদ্ষিকা-সমাজ দ্বার! যেন চ্োমার মেয়েগুলির মন প্রেমিক হন়। 

তোমার গৃহে ইহাব্র। রহিয়াছেন বলিয়া, পৃথিবীর লোক ইহাদের উপর 
কত আশা করিয়া তাকাইয়। আছে। ইহার! মদি পরস্পরকে ভাল- 
বালিতে না পারেন, তবে সে ছুঃখ সঞ্ধ ভইবে না। পিতঃ, তৃমি স্বহপ্ডে 
আমাদের এই ভগ্রীদের ভার লইয়া, তাহাদিগকে তোমার পনিত্র প্রেম- 
পথে লইয়া যাও। ইহাদের ক্ছু মন যেন আর ক্ষুব্ নাখাকে। হে 
দেব, ইহাদের কাছে থাকিয়া যেন আমরাও প্রশস্ত প্রেম শিখিতে পারি, 
তুমি এই আশীর্বাদ কর। 

শাস্টিং শাস্তি; শাস্তিঃ। 

ভাঙ্গ। ঘরের সংস্কার কর 

( ভভারতাশ্রম, শুক্রবার, ২২শে চৈত্র, ১৭৯৫.শক , 

ওয়া এপ্রেল, ১৮৭৪ খৃঃ) 

করুণাসিদ্ধো, দীনহীন পাপী তাপীদিগের গতি, এই দেখ, ভোমার 
শ্রীচরপতলে আমরা আগিয়! বসিয়াছি। সেই তোমার পুরাতন সন্তান. 
দিগের পুরাতনপাপদগ্ত মুখ দেখ। আমাদের পরিজাণের জন 
ভোমাকে আবার ডাকিতেছি। পিতঃ, আমরা তোমার হিগানের 
উপযুক্ত হুইরাম না, তুমি তাহা ম্পক়্গে প্রমাণ করিয়। হ্রিলে। 



শা! ঘরে মগ।ব কব ১৭৭ 

আমরা এত দিন যে প্রেমের ভাগ করিতাম, তাহা কিছুই নহে-_তুমি 
বুঝাইয়া দ্িলে। বালির উপরে আমর! ঘর নির্দাণ করিতেছিলাম, 

তাই পরীক্ষারূপ ভয়ানক ঝড় মানিয়া মূর্খদিগের ভ্রম দেখাইয়া দিলে। 
আশ্রমে যাহারা যে ভাবে আপিয়াছিল, তাহাদের মনের ন্বপ্জাল 

দেখাইয়া! দিলে , আমাদের প্রচার-কাধ্যের কোথায় কি দোষ দুর্বলতা! 

আছে, লমুদয় স্পষ্টক্ূপে দেখাইয়া! দিলে। আমর কল্পনা দ্বার। এত 

অহস্কারী হইয়া পড়িয়াছিলাম, এত হুখের স্বপ্ন দেখিতেছিলাম যে, 

যদি তুমি দেখাইর! না ।পতে, মৃত্যু ধিন পধ্যস্ত আমাদের বিপদ বুঝিতে 
পারিতাম না। পিতঃ, ভয়ানক দেখাইলে। ভাই শগ্ী যাহারা এত 

কাল একত্রে তোমার ঘরে বান করিলেন, তাহার! পরম্পরকে বিশ্বাস 

করেন না। প্রাণ দিয়। বিশ্বান কৰা দূরে থাকুক, সংবারের সামান্ত 

সামান্ত কার্ধোও তাহারা পরম্পরেব প্রতি বিশ্বাঁ স্থাপন করিতে 
পারেন না। ইহারই নাম আশ্রন, ইহারই নাম ব্রাঞ্চলমাজ? যদি 

তুমি নিজে দেখাইন্। না দিতে, আনব! কপট হঈরা আরও পরস্পরের 
চক্ষে ধূশি নিক্ষেপ করিতাম। যখন বোগ বেখাইর। দিম, তখন 

অবশ্যই তুমি আমাদিগকে ভাল করিবে । এত অধিশ্বাস আমাদের 
মপ্যে ছিল ! ভশ্রীকে ভাই মানিলেন না, ভাইকে ও ভগ্নী বিগ্লাম করিলেন 

ন।, তাই পরম্পরকে ছাড়িয়া, আশ্রম ভাঙ্গিয়া, চলিয়। যাইতে লাগিলেন । 

ঘদি এই ঘর অবিশ্বাসীদের ঘর বলিয়া শৃন্ত হইয়া যায়, তবে কি তোমার 
ইচ্ছা অপূর্ণ থাকিবে? পিতঃ, তোমার দণ্ড আপিয়া যাহাতে তোমার 

অবাধ সম্ভানদিগের হিতকর হয়, তুমি তাহার বিধান কর। সম্তান- 

দ্রিগের লঙ্জিত, অপমানিত মুখ তুমি দেখ। কি প্রকাব অগপ্রম, 

বিগ্বোগের ভাব তীহাদের মধ্য আসিয়াছে, তোমাকে ডাকিয়া 

দেখাইতেছি। প্রভো, কবে আমাদের ভাঙ্গা ঘরখানির আবার সংস্করণ 

ও 



১৭৮ প্রার্থনা 

হইবে? লৌক! ভাঙ্গিল, ঘোর বিপদ তৃফানে পড়িলাম , কবে আবার 

ভাই ভগ্রীদিগকে লইয়া! এই বিপদ-সাগরের উপকূলে তোমার অন্গদেশে 

পৌছিব ? তোমার বিধানের শান্ছে সম্পূর্ণ আশার কথা লেখ! আছে। 

ছুরস্ত অবিশ্বানীদিগকে আশার মন্ত্র দিয়া রক্ষা কর। তোমার প্রতি 

এবং পরম্পরের প্রতি বিশ্বাস উদ্দীপন কর। তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহা 

কর। দয়াময়, ঘেন এই পরীক্ষার পর, সকলের প্রাণ তোমার প্রতি 

এবং পরম্পরের প্রতি বিশ্বামী এবং প্রমিক হয়, এই আশীর্ববাদ কর। 

শাস্তি: শাস্তি: শাস্তি; 

অনভ্ত উন্নতি 

( শাখারিটোল। ত্রাঙ্গলমাজের সপ্তম সাহৎসরিক, শুক্রবার, 

২২শে ঠচত্র, ১৭৯৫ শক , ৩র! এপ্রেল, ১৮৭৪ খু: ) 

হেঈশ্বর। আমাদের প্রাণের ভিতর তুমি গভীর আশা দিয্াছ যে, 

তোমাকে লইয়া মামর! সুখী হুইব। বাহিরের প্রতিকূলতা দেখিয়া 

কি আমাদের সেই আশা নিস্তেজ হইবে? তুমি যেদিন দিন তোমার 

দিকে উর্নত হইতে বলিতেছ, আমর! শ্রান্ত পথিকের মত পথের মধ্যে 

বলিয়া! পডিলে হইবে কেন? তুমি ত এমন পিতা নহ যে, তোমাকে 

একবার দেখিলে আর তোমার মুখ দেখিতে ইচ্ছা হয়না। তুমি 

এমনই পিত| যে, তোমার মুখের দিকে তাকাইলে, ইচ্ছা হয়, সমস্ত দিন 

তোমাকে দেখি। তুমি এমনই পিতা, তোমার সঙ্গে একবার কথা 

কহিলে, ইচ্ছা হয়, সমত্ত জীবন তোমার সঙ্গে আলাপ করি। তুমি 

এমনই পিতা, একবার তোমাকে .ভালবাসিয়া কুখী হইলে, ইচ্ছা হয়, 

সমস্ত পৃথিবীকে তোমার কাছে আনিয়া সখী করি। প্রেমসিস্ধো ! 



পরম্পরর প্রতি বিশ্বাস ১৭৯ 

কেবল তোমার ছুই এক বিন্দু প্রেম আমাদের মনে পড়িয়াছে। এখনও 
আমাদের তেমন উন্নতি হয় নাই, যখন মন্ুস্বের আর কোন ভয় থাকে 

না। এখনও আমাদের মন সশঙ্কিত। ব্রাহ্ম ব্রাধ্মিকাদিগের জীবনের 
অবস্থা দেখ। দেখ, আমাদের প্রাণ মন ঘেন কঠিন হইয়! না পড়ে। 
তুমি গুরু হইয়! অনন্ত উন্নতির মন্ত্র শিক্ষ! দিয়াছ। এখন দেখাও, সত্য 

অপেক্ষ! উচ্চতর সতা, প্রেম অপেক্ষা গভীরতর প্রেম এবং উৎসাহ 
অপেক্ষা অগ্নিময় উৎসাহ আছে। তোমার করুণা-.বারিতে তোমার 

্রান্মলমাজকে আবার অভিষিক্ত করিয়া লও। তোমার চারিদিকের 

্রাহ্ধ ব্রাদ্ধিক! সম্ভানদিগকে উন্নত, সরম এবং নিশ্মল কর। হে প্রেমময় 

পতিতপাবন ! তোমার শ্রীচরণে এই বিনীত প্রার্থনা 

শাস্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ? 

পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস 

( ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, শনিবার, ২৩শে চৈত্র, ১৭৯৫ শক, 

৪ঠ| এপ্রেল, ১৮৭৪ খুঃ ) 

মঙ্গলমহ্ন পিতঃ, তোমার সন্ভানগণ তোমার কাছে কাতর অস্তরে 

মিনতি করিতেছে । সুখময়, দয়াময় তুমি। তৃমি দয়া করিলে 
আমরা স্থখী হইব। তোমার কাছে মনের সহিত প্রার্থনা করিলে 
নিশ্চয়ই আমাদের ছুঃখ দূর হয়। পিতঃ, তুমি ত জামাদের কাছে 
সাধূতা আগে চাও না, তুমি যে আমাদের কাছে বিশ্বাস চাও। 
তোমাকে যে বিশ্বান করে ন', তুমি কিক্পে তাহাকে ভাল করিবে ? 

তোমার হাতে সর্ববন্থ দি! যে তোম।কে বিশ্বাস করিল না, তুমি কেমন 

করে তাহাকে তোমার বলিয়া গ্রহণ করিবে? প্রভো, বিশ্বাস যে 



১৮৩ প্রার্থনা 

তোমার রাজ্যের একমাত্র লক্ষণ । সে তোমাকে যৎপরোনান্তি 

অপমান করে, ষে প্রাণের সহিত তোমাকে পিত! বলিয়া বিশ্বান করে 

না। পৃথিবীতেও কেবল সেই সকল ব্যক্তি আমাদের, ধাহার! আমা- 

দ্বিগকে বিশ্বাস করেন। পিতঃ, ছুঃখে হ্বদয় বিদীর্ণ হয়, গ্লাহাদের 

লইয়া দশ পন্র বৎসর একত্রে তোমার কাধ্য করিলাম, এখনও 

তাহাদের বিশ্বাস পাইলাম না। মুখে প্রেম প্রণয় আছে বলিলে কি 
হইবে, যদ্দি পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস 51 থাকে । এত দিনেও যদি 

বিশ্বাস না পাইলাম, তবে স্থির হইল, আমাদের মধ্যে বিশ্বাস-যোগ্া 

কেহ নাই। কাহাকেও দনেব বিশ্বাস দিয়! নিশ্চিন্ত হইতে পারিলাম 

না। এতই কি আগর! অপবিচিত রহিয্াি যে, পরস্পরকে বিশ্বাস 

করিতে পারি না? বিশাস না দ্রিশো, কেবল প্রণয় দিয়া ত কেহ 

আপনার ভয় না। যে নাকে বিশ্ব কবে না, উভয়েরই মশ সর্ধবদ। 

সশঙ্কিত থাকে । অনেকের আশ্রমের উপব বিশ্বাস নাই, পরল্পবের 

উপর বিশ্বাস নাই, পিতঃ, ইহা তুমি স্পষ্টরূপে দেখাইয়। দিয়াছ। 
সন্দেহের ভূমি হষ্ঈটতে ইহা তুমি এখন প্রমাণের ভূমিতে আনিয়াছ। 

পিভং যদি আমরা পরম্পরকে প্রাণের বিশ্বাস না দি, তবে বাহিরের 

কপট প্রণয় শীঘ্র দূর করিয়া দাও । হে দীনবন্ধো, যদি পরস্পরকে 
জঘন্য বলিয়। অবিশ্বাস করিলাম, তবে কোথায় তোমার প্রেমরাজা, 

কোথায় আমাদের ভ্রাতভাব, কোথায় ধা আমাদের ভগ্নীভাব ? এস, 

প্রসিদ্ধ, বিশ্বাস-স্ত্রে আমাদিগকে বাধিযা লও। যাতে ভাই ভগ্নী- 

দিগকে অন্তরের সহিত বিশ্বাস করিতে পারি, এই আশীর্বাদ কর। 

খাহাদিগকে তুমি আনিযা দিয়াছ, ইহাদিগকে অবিশ্বাস, অগ্রাহ কিন্বা 
অবহেল! করিলে, কিনব! ইহাদের প্রতি অবথ ব্যবহার করিলে, নিশ্চয়ই , 
আমরা মরিব। সামান্ত লোক ইহারা নন। তোমার লোক 



বিশ্বাসে আকর্ষণ ১৮১ 

বলিলেই আমাদের লোক বলা হইল। পিতঃ, যদি তুমি গুরু হয়ে 

সকলকে বিশ্বাস শিক্ষা দাও, তবেই আমর! তোনার স্থখরাজ্য বিস্তার 

করিতে পারিব। ধন্ত দয়াময়! 

শাস্তি; শাস্থিঃ শাস্টিঃ। 

শীট পাস 

বিশ্বাসের আকর্ষণ 

( ভারতাশ্রঘ, সায়ংকাপ, শনিবার, ২৩শে চৈত্র, ১৭৯৫ এক, 

এঠ| এলে, ১৮৭৪ খু ) 

দয়াময়, তোমার পক্ষে এই আশ্রম অতি প্রির, তাই তুমি 
আমাদের সঙ্গে আনিয়া বাস কধ। যাহার্দিগকে অভান্থ ভালবাপিয়া 
তুমি এখানে আনিয়া দাও, কেন আমর! তাহাদিগকে ভালবাসি না? 
কেমন করে আমরা এক পরিবার হব, যখন পরস্পরকে আমরা! অবিশ্বাস 
করি প্রেমসিদ্ধো, তাই কাত্রপ্রাণে তোনার শ্রীচরণে নিবেদন 
করিতেছি, যদি স্বর্গ করিবে, তবে দীন দুঃখীদের অন্তরে বিশ্বাস পাঠাইয়া 
দাও। পরম্পরকে চিনিয়। বিশ্বান করিতে পারিলাম না, কাণা হইয়া 
রহিম়্াছি। হে প্রেমণিক্ধো, অন্ধদিগকে চক্ষু দাও! তোমার পুজ কন্তা 
বলিলে, কি ভাবে তাহাদিগকে দেখিতে হয়, দেখিয়। লই। বিশ্বাস ভিন্ন 
কেহ কখনও কাহাকেও ভালবাপিতে পারে না। সকলকে পরস্পরের 
প্রতি বিশ্বাদী ও পরম্পরের প্রতি প্রেমিক করিয়া লও। তোমার 
এ মুক্তিপ্রদ ই্ীচরণ আনাদের সবিশ্বাপী মম্তকের উপর স্থাপন কর। 

এঁ চরশতলে আমর সকলে বিশ্বাসন্ুত্রে বন্ধ হইয়া বাল করিব। 

অবিশ্বাসের চিন্তা, অবিশ্বাসের বাকা এবং অবিশ্বাসের কারা আর 
আমাদের জীবন কলস্কিত করিতে পারিবে না। দিন দিন তোমার 



১৮২ প্রার্থনা 

প্রতি এবং ভাই ভন্রীদের গ্রতি.বিশ্বাসের আকর্ষণ, প্রাণের আকর্ষণ 
গাড়তর এবং মধুময় হইবে। ক্রমে ক্রমে তোমার গ্রেষে বিগলিত 
হইয়া, এক একটা করিয়া! সকলকে প্রাণের মধ্যে টাশিয়া আনিব, 
এই আশ! করিয়া, সকল ভাই ভম্নীর হস্ত ধারণ করিয়া, ভক্তির সহিত 
তোমার শ্রীচরণতলে বারবার প্রণাম করি। 

শাস্তিঃ শাস্তি; শাস্তিঃ। 

নিয়োগপত্র দিয়! চিহিত কর 

€ ভারতবর্ষীয় ব্র্গমন্দির, রবিবার, ২৪শে চৈশ্র, ১৭৯৫ শক, 

৫ই এপ্রেল, ১৮৭৪ খুং ) 

হে প্রেমময় প্রভো, ঝড় ইচ্ছ৷ হয়, চিরকাল তোমার দাস হইয়| 
থাকি। তোমাকে পিত! বলিয়া! ডাকিয়াছি। সেই পিতা তুমি এখন 
প্রত হইয়া দাড়াইয়াছ। ইচ্ছা হয়, এই অনাধু জীবন তোমার চরণে 
উৎসর্গ করিয়া নিশ্চিম্থ হই। এই শরীর কোন্ দিন ভম্ম হইবে, জানি 
না। যদ্ধি মৃত্যুর দিন বুঝিতে পারি, প্রাণ দিয়া তোমার েব! করিয়া- 

ছিলাম, হাসিতে হানিতে পরলোকে চলিয়া যাইব। অবশিষ্ট জীবন 

আর কোন্ প্রস্থুর দাসতে নিক্ষেপ করিব? আমরা যে ত্রাক্মনাম ধরিয়! 
জগতের কাছে অতম্কার করিয়া বেড়াই , কিন্ত কেমন করিয়া আমর! 

আমাদিগকে ব্রাহ্ম বলিব_-যখন জ্ঞানি নাই, কি কার্য্য করিতে আমরা 

পৃথিবীতে আনিয়াছি। স্ত্রী পুত্রদিগকে খাওয়াই, কখনও কখনও একটু 

একটু পরোপকার করি ১ এই জন্য কি আমরা পৃথিবীতে আসিয়াছি ? 
কি জন্য পৃথিবীতে আদিল, দাস দাীরা জানিল ন1। কি কার্য 
করিলে আমাদের পরিত্রাণ হয়, বলিয়া দাও। যখন পৃথিবীতে আনিকা 



কুঝ্জতাব হব ১৮৩ 

দিয়াছ, তখন অবশ্ই আমাদের হগ্য কোন কার্ধ্য স্থির করিয়া রাখিয়াছ । 
য্দি কোন কাজ না দিবে, তবে কেন বাচিয়্া আছি? তোমার কাজ 
করি না, অথচ তোমার কাছে ধন ধান্ত লই! প্রভো! তাই কাতর- 

প্রাণে নিজের জন্ত এবং সমুদ্র ভাই ভগ্মীদ্ের জন্য প্রার্থনা করি, এক 
একটী কাজ সকলের হাতে দাও। নিয়োগপত্র দিয়া সকলকে চিহ্নিত 

করিয়া লও। *“ঘন্যা, দয়াময় প্রভো, ধন্য, দয়াময় গ্রভো* বলিয়া, চ্চোমার 

নাম কীর্তন করিয়া জীবনকে সার্থক করি, এই আশীর্বাদ কর । প্রেমময় 

পিতা বধিম্না প্রেম অঙ্জরাগ-যোগে তোমার সঙ্গে বন্ধ থাকিব, আবার 

প্রভূ বলিয়া, তোমার কার্ধা-শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া, সমস্ত দিন তোমার মিষ্ট 
আদেশ শুনিব। এইবূপে তোমার মঙ্গে ছুই যোগে আবদ্ধ হইয়া 
পরিত্রাণ পাইব। তোমার প্রীচরণ বুকে বাঁধিয়া, পিত। বলিয়া ডাকিয়া, 
তোমার তনয়ত্বের মধুরতা আম্বাদ করিব, আবার তোমাকে প্রত 
বলিয়া ডাকিয়া, তোমার শ্রীমুখের কথা কাধ্যে পরিণত করিয়া, দাস দাসী 
হইয়া, সকলে তোমার শ্বর্গে থাকিয়া সখী হইব, এই আশা করিয়া, 
সকল ভাই ভগ্রী মিলিয়া, ভক্তির সহিত, তোমার এঁ চরণে বার বার 

প্রণাম করি। 

শাস্তি শাস্তিঃ শান্তিঃ। 

কৃতজ্ঞতার অভাব 

€ ভারতাশ্রম, সোমবার, ২৫শে চৈ, ১৭৯৫ শক, 

ই এগ্রেল, ১৮৭৪ থৃঃ) 

কপানিদ্ধু পরষেশ্বর, আমরা অনেক প্রকারে তোমার উপরে 

দোষারোপ করিতে চেষ্টা করিলাম । নিজ্জনে সজনে আশ্রমে তোমাকে 



১৮৪ প্রান! 

অনেকবার অবিশ্বান করিলাম । এত পরীক্ষায় তোমাকে আনিয়া, 

আমরা কি তোমার কোন পোষ পাইয়াছি? আমাদের প্রতি কি 

তোমার যত্বের কোন ক্রটী দেখিয়াছি? তুমি যে সত্যাগুলি শিখাইয়] 

দিয়াছিলে, শ্বর্গরাজ্ে লইয়া যাইবার জন্ত থে সকল অঙ্গীকার করিয়া- 

ছিলে, তাহা কি লজ্গন করিয়াছ? তোমার আশ্রমবামীরা তোমাকে 

যেন্ূপ কঠোব পরীক্ষা কবিল, জগতের কোন ভক্তমণ্ডপী কতৃক কি 

তুমি এমন পরীক্ষিত হইরাছ ? তোমার স্বগেব এত সৌন্দধা দেখাইলে, 

তোমাব স্বর্গের এত শ্মিষ্ট' কথা শুনাইলে , কিন্তু কিছুতে ইহারা 

'তোমার হইলেন না। এমন অকুতজ্ঞতার উদাহরণ ত পৃথিবীর আর 
কোথাও নাই। তুমি যেমন কত আদর করিঘ্া কাছে আদিলে, আমরা 

তেমনই নিষ্ঠুর হইয়া তোমাকে তাডাইপ্র' দিলাম । তোমার দোষ এই 
যে, তুমি আমাদিগকে অত্যন্ত ভালবাস, এবং এত ন্লথ সম্মান দাও যে, 

পৃথিবী কখনই দিতে পারে না। দুঃখী ত্রাঙ্গ ব্রাপ্ষিকাদিগের এরীর মন 

স্থখে রাখিবে বলিয়া, অদ্টালিকাতে ভাল বাড়ীতে আনিমা, স্বর্গে যভ 

অমৃত আছে, তাহা কলমে কলসে পূর্ণ কবিয়া আনিয়া, তাহাদের শুষ্ক 

অস্থরে ফেলিয়া দ্রিলে। কিন্তু, দীননাখ, এত জুখ কন দিলে, এত 

দম্না কেন খরিলে? এত দয়া করিলে বলিয়াই, বুঝি তোমার ছুঃখী 

সন্তানের তোথাকে যানে না। ছুঃখীদিগকে একটু সুপ দিলে, তাহারা 

কত ধন্তবাদ করে, কিন্তু আমাদিগকে সুখ-সাগরে ডুবাইয়া রাখিলে, 
তথাপি আমরা কৃতস্ব হইলাম। ধদ্দি মৃত্যুর সময়-_-তোমার এই 
আশ্রম হইগ়্াছে--কেবল এই শুভ সমাচার শুশিতাম, উল্লানে হৃদয় পৃন 

হইত। যদি জন্মের মধ্যে ছুই একদিন এই আশ্রমে তোমার পুত্র 

কন্তাদ্দের সঙ্গে ডোমার উপাসনা করিতাম, প্রাণ আনন্দিত হইত, 

আত্মার গুঢতম পাপ চলিয়া! যা্টত। যদি একাকী কোন শ্রশান মধ্ে 



কৃতজ্ঞতার অভাব ১৮৫ 

পড়িয়া থাকিতাম, আর যদি এই আশ্রমের দুই একটা ভাই ভগ্নীকে 
ভাই ভম্ী বলিয়া ডাকিতাম, কত স্থখী হইতাম , কিন্ত আমর! না কি 

সর্বদাই সকলের নঙ্জে আছি, তাই বুঝি, ভাই ভম্নীদ্িগকে অনার 

করিলাম । এখন ন| কি প্রতিদিন নৃতন নৃতন সত শুনি, তাই বুঝি, 
সত্যের অনাদর হইল। তোমার সতোর, তোমার সুখের অসছ্যবহার 

করিয়া আমাদের এই দুর্দশা হইল। এত স্থখ, এত সম্পদ পেয়ে, সকলে 

এত গর্বিত এবং অহঙ্কারী হইয়াছি। তাই একদিন একটু ভাল 

আহার করিতে ন! পারিলে, আমাদের প্রাণাস্ত হয়। প্রতিদিন রাজার 

মত এ পৃথিবীতে থাকিয়া এত স্থখ পাইয়াছি, তাই বুঝি, আমাদের 
অধোগতি হইল । ছুঃখী গরিব ভিখারীর মত ভাল মানুষ হয়ে, তোমার 
চরণতলে পড়ে থাকিব । এই অহঙ্কার, এই স্পদ্ধা আর দেখা যায় না। 

আমরা পাপী হইট্জা এত স্থুখী হইলাম কেন? আমাদের জীবনে ধিকৃ। 

কোথায় আমর! শেষ দশায় টৈরাগ্োর দৃষ্টান্ত দেখাইব, না, সখ সম্পদ 

পাইলে মনুষ্য কেমন শহঙ্কারী এবং অক্ততজ্জ হয়, আমরা জগংকে 

তাহার দৃষ্টান্ত দ্েখাইলাম। পিতঃ, শীগ্র ভাই ভর্মীদিগকে অহঙ্কার ও 

অরুতজ্ঞতা হইতে রক্ষা কর। বিনয়, কৃতজ্ঞতা শিক্ষ/ দাও। একটা 

সখ ষে দিন দিবে, সে দিন যেন প্রাণ অধিকতর বিনয় কৃতজ্ঞতায় 

পরিপূর্ণ হয়। দেখ, স্থখ শৌভাগ্য হইয়াছে বণিয়া, ষেন তোমার আশ্রম- 
বালী সন্তানেরা অবিনয়ী এবং অক্লতজ্ঞ হইয়া না মরে। পিতঃ তোমার 

আশ্রম তুমি রক্ষা কর। 
শান্তি শাস্তি শাস্তিঃ। 

২৪ 



১৮৬ প্রার্থন! 

দেবালয় 

ব্রাঙ্মনিকেতন, মঙ্গলবার, ২৬শে চৈত্র, ১৭৯৫ শক , 
৭ই এপ্রেল, ১৮৭৪ খু) ও 

কপাদিস্কু পরমেশ্বর, সকল ভ্রাতায় মিলিত হইয়া এই নিকেতন 
মধ্যে তোমাকে ডাকিতেছি। তুমি বলিয়াছ, সরল অন্তরে তোমার 
কাছে যাহ প্রার্থন। করিব, তাহা পাইব। যাহ! চাহিয়াছি, তাহা 

পাইয়াছি। ঘোয় অন্ধকার মধো তোমার হন্ত ধরিয়৷ অমৃত ফল 
পাইয়াছি। তই আশার সহিত করযোড়ে তোমার কাছে ভিক্ষা 

করিতেছি, আমরা যে কয়েকজন তোমাকে ডাকিতেছি, আমাদের 

মধ্যে বিশ্বাস, প্রেম এবং পবিত্রতা বিস্তার কর। নিজ্জনে একাকী 
থাকিয়া, কিছুতেই আমর! পাপ প্রলোভন হইতে সম্পূর্ণরূপে নিস্তার 
পাইতে পারি না। তাই তুঘি দয়া করিয়া আমাদিগকে একটী ঘরে 
আনিলে। সর্বদ| সকলে মিলিয়া, তোমার দয়াময় নাষ কীর্তন 

করিয়া, পাপ জীবন নিশ্খল করিব, সকলেই পরস্পরের পবিত্র শাসনে 

শাসিত হইব। ভ্রাতাদের পবিত্র মুখশ্র! দেখিয়া, মনের কুচিস্তা, 
কুবাসন! দুর করিতে পারিব। পিতা হইয়! তুমি আমাদের সকলকে 
স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্থান হইতে আনিয়া, এই সাধারণ গৃছে স্থান দিয়াছ , 

তাই ভিক্ষা করিতেছি, আমাদের গতি কর। এই বাড়ীতে যে জন্য 

আনিয়াছ, তাহা যেন শীদ্্র সিদ্ধ হয়, এমন উপায় বিধান কর। আমাদের 

মন মলিন, ভদর অগ্রেমিক । আমাদের জীবনে অনেক অভাব 

রহিয়াছে । তুমি আসিয়া আমাদের দুঃখ মোচন কর। আমাদের 

সকলের হৃদয়কে পরস্পরের প্রতি আকুষ্ট কর। আমাদের সকলের 

ঘোগ হুইলে, শক্ররা কিছুই করিতে পারিবে না। হে অগদীশ, 



পরম্পরের স্থখে সখী ১৮৭ 

আমাদিগকে তোমার প্রেম-পরিবার করিয়! লও। এ বাড়ীতে যেন 
কেহ কাহারও বিরোধী ও শক্র না হয়। সকলে মিলিত হইয়া, তোমার 

নামের জয়ধ্বনি করিয়া, যেন তোমার ন্বর্গধামে চলিয়া যাই, এই 

আশীর্বাদ কর। আমাদিগকে পরিত্রাণ করিবে বলিয়া, তৃমি এক 
করিয়াছ, আমর! বিশ্বাসের সহিত এই উপায়টী যেন বুকে বাঁধিয়া, 

তোমার ইচ্ছা সাধন করি। এই নিকেতন তোমার বাড়ী, ইহা 

দেবালয়, মন্ুম্তের স্থান নহে। তুমি এই বাটীর গৃহ-দেবত!, তুমি 
আমাদের সকলের প্রভূ, আমরা যেন তোমার এবং পরস্পরের ভৃত্য 

হইয়।, দিন দ্রিন পবিত্র হই, তুমি আমাদিগকে এরপ হ্থমতি এবং 

বল দাও। এই প্রেম-নিকেতনে, তুমি কেমন ধন, এবং ভ্রাতারা 
কেমন ধন্মপথের সহায়, তাহা যেন ভালরূপে বুঝিতে পারি, তুমি 
এই আশীর্বাদ কর। আমরা বড় দাত্ভিক, পরম্পরের নিকট বিনীত 

হইতে জানি না, কিন্তু তুমি বলিয়াছ, বিনয়ী না হইলে, কেহই 
তোমার হ্বর্গরাঞ্জো প্রবেশ করিতে পারিবে না। প্রেমময়, আমাদিগকে 

খিনয় শিক্ষা দাও । 

শাস্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ1 

পবস্পরের শ্থখে সখী 

( ভারতাশ্রম, বুধবার, ২৭শে চৈত্র, ১৭৯৫ শক , 

৮ই এপ্রেল, ১৮৭৪ খুঃ ) 

কুপানিধান পরম পিত:, তোমার সম্ভান হইয়া তোমার কাছে 

ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি। চিরকালই তোষার সন্তানেরা কেবল 

তোমার কাছে ভিক্ষা করিয়াই স্থখখখী এবং পবিত হুইয়়াছেন। তাই 



১৮৮ প্রার্থনা 

সেই পুরাতন উপায় প্রার্থনা অবলম্বন করিয়া, তোমার কাছে আসিয়াছি। 
আশ! করি, তোমার কাছে প্রার্থনা করিয়৷ ভাল হইব। যদ্দি তোমার 

প্রেমে মগ্ন না হইতাম, দি তোমার মিষ্ট কথা না শুনিতাম, তাহা 
হইলে এ জীবন কেমন ভারবহ হইত। তুমি যেমন আমাদিগকে 
ভালবাপ, তৃমি যে প্রকার উপাসনার দযয় আমাদের কাছে উপস্থিত 
হও, তুমি যে ভাবে আমাদিগকে বিপর্দ, কঠোর পরীক্ষা! হইতে সমস্ত 

দিন বক্ষ কর, সেইরূপ যদি ভাই ভগ্ীরাও আমাদের মুক্তিপথের সহায় 
হুটুতেন, তাহা হইলে আরও কত স্থুখী হইতাম । যাহারা তোমার 
ভক্ত সন্তান, তাহার! যে পরম্পরের কাছে স্থখ পান। তোমার কাছে 

বসিয়া যেমন আমর! হ্থখী হই, তেমনই তোমার দম্ভানদের কাছে 

বলিয়। ,কবে স্থখী হইব? তোমাকে যেমন বিশ্বাস হয় যে, তুমি 
আমাদিগকে সুধে রাখিতে চাও-_তাহার| যে সর্বদা] আমাদিগকে 

গ্রন্ধ রাখিবার ক্বন্য চেষ্টা করেন, তাহা ত বুঝি না। তুমি দেব-দেব 
মহাদেব হইয়া, আমাদের এত উপকার করিতেছ , কিন্তু আমাদের 

ভাই ভম্ীরা সেরূপ করেন না। দ্বণ। করিয়া তাহারা আমািগকে 

পরিভ্যাগ 'করেন। কবে ভাই ভত্নীরা পরম্পরকে সুখে রাখিতে চেষ্টা 
করিবেন? সেই পরিবারে থাকিতে, ঝড় ইচ্ছ| হয়, যে পরিবারে 
মকলেই অন্ত সকলকে ন্থুখে রাখিতে চেগা করেন। যদি কোথাও 

তোমার সেই স্থন্দর পবিত্র পরিবার থাকে, সেখানে আমাদিগকে স্থান 

দাও। পিত:, আশা করিয়া রহিয়াছি, এই পরিবার সেই আদর্শ 

পরিবার হইবে। কিন্তু তুমি দেখিতেছ, এই পরিবার এখনও তেমন 
হয় নাই। এখনও ইহার মধ্যে ভয়ানক স্বার্থপরত। রহিয়াছে, এখনও 

সকলেই আপনার আপনার জন্য বান্ত রহিয়াছে, একজন আর একজনকে 

সুখে রাখিতে চেষ্ট। করে না। পিতঃ, এই শ্বশানকে তুমি প্রেম-পরিবার 



পরসেবা ১৮৯ 

কর। এই স্বার্থপর ক্ষুদ্র ক্ষুত্র আত্মাগুলিকে তুমি পরস্পরের প্রতি 
প্রেমিক কর। তাহা হইলে, যেমন তোমার মুখের কথা শুনিলে' 
বিশ্বাস হয়, তেমনই পরম্পরের কথ শুনিলেও বিশ্বাস হইবে । যেমন 

উপর হইতে তুমি আশীর্ববাঞ করিবে, তেমনই নীচে তোমার সন্তানের! 
পরম্পরকে আশীর্বাদ করিবেন। সকলের মন ফিরাইয়া দিয়া, 

আমাদিগকে দুঃখী বলিয়া, তুমি এই আশীর্ববাদ কর। 
শান্তি শাস্তিঃ শান্তি; । 

পরসেবা 

( ভারতাশ্রম, ব্রা্দিকাসমাজ, শুক্রবার, ২৯শে চৈত্র, ১৭৯৫ শক, 

১০ই:এপ্রেল, ১৮৭৪ খুঃ ) 

হে প্রেমময়, তোমার সিংহাসনতলে বসিয়া আমরা গ্রার্থন! 

করিতেছি । আমরা বড় অহঙ্কারী, আমরা পরের ভাল করিতে 

গেলেও, অনুগ্রহ করি, মনে করি। আমাদিগকে তোমার বিনীত দাস 

দাসী করিয়া! লও) বিনয়ের ভিতরে কত আনন্দ সম্ভোগ করিব । 

হে পিতঃ, যদি আমাদিগকে পরিত্রাণ দিবে, স্বর্গের পবিত্র ভালবাস! 

আমাদের যগ্তকে বর্ষণ কর। এই স্বার্থপর, নিষ্ঠর মন্তকের উপর 

ভোমার ভালবাসা দেখিতে দেখিতে, পরমেবায় আপনার জীবনকে 

পুখ্যবান্ করিয্ন! ক্ৃতার্থ হইব। এই আশা করিয়া, নকল ভাই ভন্মী 
মিলিঘ|, ভক্তির সহিত, তোমার পবিত্র প্রেমময় চরণে বার বার 

প্রণাম করি। 

শাস্তি: শাস্তি শাস্তিঃ। 



১৯৩ প্রার্থন। 

স্বর্গের সম্পর্ক স্থাপন 

( ভাবতা শ্রম, নববর্ষ, সোমবার, ১ল। বৈশাখ, ১৭৯৬ শক, 

১৩ই এপ্রেল, ১৮৭৪ খৃঃ ) 

হে কৃপানি্ধু পরম পিতঃ, তোমার সঙ্গে দেখা করিতে, তোমার 

কাছে ভিক্ষা করিতে আমর! আসিয়াছি। আমাদের একটী কথা 

যদি তোমার কাণে প্রবেশ করে, আমর| নিশ্চিন্ত হই। কেন না, 

তখন বুঝিলাম, খাহার শুনিবার, তিনি শুনিলেন। তোমার কাছে 

মনের ছুঃখ বলিলেই, তাহা ঘুচিয়া যায়। প্রেমসিদ্ধো, গত বৎসর যেরূপে 
কাটাইয়াছি, তাহা ত তোমার অবিদিত নাই। এই আশ্রমের ভাই 
ভন্্ীরা পরস্পরের প্রতি কেমন ব্যবহার করিয়াছেন, তোমার তাহা 

মনে আছে। পুরাতন বৎসর চলিয়া গেল, কিন্তু ইহার মধ্যে ষে 

আমরা পাপ পুণ্য করিয়াছি, তাহা রহিয়্াছে। পিতঃ, বল দাও, 

উৎসাহ দাও, এমন গ্রার্থন। করিতে আর ইচ্ছ! হয় না, কেন না, 

এই নিজ্র্গিব অবস্থায় তোমার কাছে প্রার্থনা করিলে, কেবল হৃদয়ের 

অসাড়তা আরও বৃদ্ধি করিব | কিন্তু কি করি, জীবনের আশ! ভরসা, 

স্থখের আশ! ভরসা যে এই আশ্রমের উপর রাখিয়াছি । যদ্দি এখানে 

সেই*ঘ্ব্গের পরিবার না হয়, তবে যে জীবনের গভীরতম স্থানে আঘাত 

লাগিবে। পৃথিবী দেখে নাই যাহা, তাহা এই আশ্রমে হইবে। 
তোমাফে দেখিবার জন্ত ভাই ভগ্মীরা একত্র থাকিলে, কেমন হুন্দর 

একী পবিভ্র প্রেম-পরিবার হয়, এই আশ্রমে তাহা দেখাইবে। যদ্দি 

এখানে আমাদের এই আশা পূর্ণ না হয়, তোমার যাহা আজা॥ তাহাই 
পালন ফরিতে হইবে; কিন্তু তোমার কথা, স্বর্গরাজোর কথা মিথ্যা 

নহে । আশ্রম নির্মাণ করিবেই, তৃমি গ্রতিজ্ঞ। করিয়াছ ? তাহা ভিন্ন যে 



স্বর্গের সম্পর্ক স্থাপন ১৯১ 

আমরা বীচিব না। এখন বুঝিয়াছি, ঘোর বিপদ এবং ঘোর নিরাঁশার 
মধ্যেও, তুমি আমাদের প্রাণের বিশ্বাস এবং প্রাণের আশাকে বিনষ্ট 

হইতে দিবে না। গ্রভো, সেই জন্ত তোমার কাছে এই প্রার্থন৷ 

করিতেছি, বাহিরের অবস্থার উপরে যেন আমাদের প্রাণ নির্ভর না 
করে। বাহিরের সকলেই প্রতিকূল হইল, এই জন্য আমরা পুণ্যবান্ 
পুণব্তী হইতে পারিলাম না, এই কথা যেন আর আমাদের মুখ 

হইতে বিনির্গত না হয়। সকলে যাঁদ বাধ! দেয়, সমঘ্ত আশ্রম যদি 

মন্দ হয়, তথাপি আমাকে ভাল হইতে হইবে। কেহ যদিত্বর্গেন! 

গেল, আমি কি হ্বর্গে যাইব না? আমরা এই কথা আশ্রমে সিদ্ধান্ত 

হইতে দ্বিলাম যে, আমর! পরম্পরের শক্র হইলাম । এই সকল শক্ররা 
যদি আহার সম্পর্কে এবং সংসারের অন্যান্য ব্যাপার সম্পর্কে বাধ! 

না দিত, কথন আমর! ্বর্গে যাইভাম, আশ্রমের কি ভয়ানক কলঙ্ক 

হইল । আমবা পরের জন্থ স্বর্গে যাইতে পারি না। তুমি প্রেমিক, 
আমাদের মঙ্গলাকাজ্ষী , বল, অন্যের দোষে যথার্থই কি আমাদের 

শান্তি হ্টতেছে না? সমস্ত আম যদি অগ্রিকুণ্ড হয়, আর তুমি 

বদি প্রাণের মধ্যে শাস্তি পুণয দিয়া কাহাকেও হুখী কর, তিনি স্বর্গে 
যাইবেনই যাঁইবেন। পিতঃ, তবে এই কথা আর শুনিব ন! যে, 

পরের জন্য অন্তরে প্রেম শান্তি থাকে না। অন্ভে বাধা দেয়, এ সব 

মিথ্যা কথা। এই নব বর্ষের প্রথম দিন হইতে, আমরা একাস্তমনে 

যেন আধিক কথা ছাড়িয়া, অন্যের কাছে সাহায্য পাই আর না পাই, 

সকলের দাসত্ব করিয়া, সকলের সঙ্গে মিলিত হইয়া, পরম্পরের মধো 

হ্র্গের সম্পর্ক স্থাপন করিব। সকলে যদি আমার শক্র হন, কাহারও 

প্রতি আমার নিজের প্রাণ মলিন হইতে দিব না। কিছুতেই তোমার 

গ্রতি, এবং ভাই ভর্মীদের প্রতি আমার প্রেম স্াস হইতে দিব না। 



১৯২ প্রার্থনা 

পরের জন্ত আমার মন ভাল হইল না, এ কথ! মুখে আনিব না। 
দয়াময়, ধেন আমর! সকলেই তোমাকে অস্তরে রাখিয়া ক্থখী হই এবং 
শী আমাদের দুঃখের, পাপের জীবন শেষ হয়, এই আশীর্বাদ কর। 

শান্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তি: ? 

ভালবাসাব গভীর আনন্দ 

( ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, বুধবার, ওর বৈশাখ, ১৭৯৬ শক, 

১৫ই এপ্রেল, ১৮৭৪ খুঃ ) 

এখনও তোমার বিধানের অ্গত হইলাম না], তবে কি পরলোকে 

যাইবার সময় এই দেখিয়! যাইব যে, তোমার কার্ধা অসম্পন্প রহিল ? 

ভাই ভশ্মীর1 ভালবাসা! পান নাই বলিয়া, আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ 

করিবেন ? পিতঃ, তুমি ফে অনেকবার-_-তোমাকে এবং ভাই ভগ্রী- 

দিগকে ভালবাসিলে কত আনন্দ হয়__-তাহা বুঝাইয়া দিয়াছ। সেই 
প্রেমের সুখ চিরস্থায়ী করিয়া দাও । যদি কেহ ভাল না বাসে, তথাপি 

সকলকে ভালবাসিলে কত সখ শাস্তি হয়, নাথ, তুমি তাহা! আমাকে 

এবং আমার ভাই ভগ্নীদিগকে শিক্ষা দাও। তুমি যদি মিলন করে 
দাও, তবে সকলের সঙ্গে মিলন হবে । ভালবাসার গভীর আনন্দ তুমি 
আমাদ্দের সকলকে আনিয়া দাও। আমর] কয়েকটা ভাই ভম্ত্রী মিলে 

সুখী হই। 
শান্তি শান্তি; শাস্তিঃ। 



শ্শান হইতে ও ভয়ঙ্কর ১৪৩ 

শ্মশান হইতেও ভয়ঙ্কর 

( ভারতাশ্রম, নায়ংকাল, বুধবার, ৩র৷ বৈশাখ, ১৭৯৬ শক , 

১৫ই এপ্রেল, ১৮৭৪ থুঃ ) 

হে মঙ্গলময় পিতঃ, প্রেমের আধার, তোমার হস্তের সামগ্রী এত 

অপ্রেমিক হইবে, ইহা কি তুমি মনে করিয়াছিল? আমর! এত 

সাধন ভজন করিলাম, অবশ্থই তোমার ঘরখানিকে প্রেমের আধার 

করিয়! তুলিব। কিন্তু, প্রেমপিন্ধো, প্রেম যদ্দি তুমি না৷ দাও, তবে কি 
আমর! সখী হইব? এই যে আমর! কলহ বিবাদ করিতেছি, ইহা 

এই আশ্রমের প্রাণ ভাগের পূর্বলক্ষণ হইয়া উঠিল। যি স্বর্গ হইতে 
জলপ্লাবনেব মত প্রেম পাঠাও, তবেই আশ্রম বাচিবে। প্রতিজনকে 

ডাকিয়! প্রেমরত্র দাও, নতুবা শ্মশান হতেও আশ্রম ভয়ঙ্কর হইয়া 
উঠিবে। আমাদের আশ্রমটী প্রেমিক হউক। আশ্রমের সকলে 

গালৰাস! শিক্ষা করুন। মকলে ভালবাপিয়া স্থখী হউন। তোমার 

প্রসাদ, যথার্থ পবিত্র প্রেম কাহাকে বলে, শিখিব। প্রত্যেকে এই 

কথা বলিবেন, আমাকে সেই ভালবাসা কেহ দিক আর না দিক্, আমি 

মকলকে সেই ভালবাস! দিব! তাহা হইলে, তোমার ভালবাসার 

জয়ধ্বনি করিতে করিতে, আনন্দমমনে আমরা পরলোকে চলিয়া যাইব। 

এই আশা করিয়া, ভাই ভন্নী সকলে মিলিয়া, ভক্তির সহিত, তোমার 

পবিত্র চরণে বার বার প্রণাম করি | 

শান্তিঃ শাস্তিঃ শান্তি; ! 

২৫ 



১৯৪ প্রার্থনা 

বুকের ভিতরে 

( ভারতাশ্রম, ব্রান্ষিকাসমাজ, শুক্রবার, ৫ই বৈশাখ, ১৭৯৬ শক 
১৭ই এগ্রেল, ১৮৭৪ খৃঃ) 

€ 

হে করুণাসিদ্ধো, আমাদের মকলের পিভা, অহঙ্কারে মত্ত হইয়া কত 

সমস্ধ বিশ্বাস করি যে, আমরা তোমাকে মানি, কিন্ত তোমাকে যদি 

প্রাণের সহিত বিশ্বাস করিতাম, তবে কি আমদের এত ছূর্দশ! 

থাকিত? আমাদের প্রাণ যে অনেক নময় শুন্ত থাকে, তাহ! ত তুমি 
জান | প্রভো, তোম! ছাড়। এক মিনিট বাচিতে পারি না, ইহা বিশ্বাস 
করিলে, নিশ্চয়ই পরিত্রাণ পাইতাম | বিশ্বাস করি, তুমি আছ, অথচ 

আশ্রমে শান্তি পাই না, মন পবিভ্র হয় না, তবে কিরুপে বুঝিব যে, 
আমাদের সেই বিশ্বাস অকৃত্রিম ? প্ররুত বিশ্বাসীরা, এক মিনিট তোমা 
ছাড়া হইলে যে, প্রাণ যায় বলিয়া! অস্থির হন। তোমাকে লা দেখিয় 

কোন্ মুখে আহার করি, এবং সংসারের সুখ সেবন করি, ভাহাও তুমি 

জান। এই ষে তোমার কন্তাগণ তোমার পূজা করিধার ভন্ত 
আনিয়াছেন , পিতঃ, দয়া করিয়া ইহাদিগকে বুঝাইয়া দাও, প্রাণের 

ভিতর তোমাকে স্থান না দিলে, পরিভ্রাণ-পথে কণ্টক পড়িল। হে 

ঈশ্বর, প্রাণের যোগে তুমি ইহাদিগকে তোমার শঙ্গে সংযুক্ত কর, 
তাহা হইলে আর কেহই তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া বাঁচিতে পারিবেন 

না। চুরস্ত পৃথিবী, নিষ্ঠুর সংসার, আমাদের মন হইতে বারম্বার 
তোমাকে চুরি করিয়। লইয়! যায়। এই তোমাকে দেখিতে ছিলাম, 
এই তুমি নাই। যদ্দি প্রাণের ভিত্বর সমশ্ত দিন তোয়াকে রাখিয়া 

দিতাম, ঘ্দি বুকের ভিতর রাখিয়া, প্রাণের প্রাণ বলিয়া তোমার পুজ। 

করিতাম, আমাদের কি কোন ছুঃখ থাকিত ? 



পাপ-্পবিহারে অনিচ্ছ। ১৯৫ 

হে অনাথশরণ, তোমার সঙ্গে যে প্রকার সম্পর্ক, এক মিনিট 

তোমাকে দুরে রাখিলে আমাদের মৃত্যু হয়। হে বকুণাসিষ্কো, আর 
কোন স্থানে তুমি আছ, ইহা যেন মনে না করি, প্রাণের ভিতর 
তুমি আছ, এই মহাসত্য যেন সাধন করি। আমরা ছুঃখী এইজন্ত 

যে, তোমাকে প্রাণের ভিতর স্থান দিতে পারি না। এই আশ্রম 

ভাল হইবে, ষে দিন তুমি সকলের প্রাণের ভিতর আসিয়া বমিবে। 

যে দিন পরুস্পরের কাছে বুক খুলিয়া তোমাকে দেখাইতে পারিব, 

এবং বলিতে পারিব, এই দেখ, ঈশ্বর আমার বুকের ভিতরে, সেই 

দিন আমাদের মুখ উজ্জ্বল হইবে, আশ্রম যথার্থ ই স্বর্গধাম হইবে, 
তোমাকে হৃদয়ের ভিতরে, বুকের ভিতরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সখী 

হইব। তোমাকে বুকের ভিতর রাখিয়াছি, এই মহলা সতো বিশ্বাস 

করিয়া চিরন্ুুখী হইয়া থাকিব, এই আশা করিয়া, ভাই তম্নী সকলে 

মিলিয়া, 'ভক্ভির সহিত তোমার পবিত্র চরণে বারবার প্রণাম করি। 

শান্তি শাস্তিঃ শাস্তি: 

পাপ-পরিহারে অনিচ্ছ। 

( ব্রাক্ষনিকেতন, প্রাতঃকাল, শনিবার, ৬ই বৈশাখ, ১৭৯৬ শক , 

১৮ই এপ্রেল, ১৮৭৪ থৃঃ) 

হে প্রেমময়, নিকেতনবাসীদিগের পরম পিতঃ, চিরকালই আমরা 
বলিয়া আসিতেছি, ক্রমে ক্রমে আমরা ভাল হইব। কতবার তোমাকে 
প্রবঞ্চনা করিলাম এই বলিয়'-আজ ভাল হুইতে পারিলাম না, কাল 

ভাল হইব, আজ বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে মিলন হইল না. কাল প্রাতঃকালে 
সকলের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করিব , আজ পাপের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া 



১৪৬ প্রার্থনা 

জয়ী হইতে পারিলাম না, কাল একটা পাপকেও অস্তরে স্থান দিব না। 
এইরূপে আমাদের ধর্ম, মু্বি, সকলই ভবিষ্ততের হত্তে রাখিয়াছি। 

তুমি আমিয়া যখন বল, সন্তানগণ, ভাল হইবে না? আমরা বলি, কাল 

হইব। কাল আসিয়া বলিলে, আজ ভাল হইলে না? *আবার 

তোমাকে ভূলাইয়া বলি, আল নহে, কাল হইব । এ কিসের দোষে 

হয়? সমুদয় যে আমাদের আলস্তের জন্য । উপাসন? প্রার্থনা সব 

মিথ্যা, যদি আজ ভাল হইতে না পারি । কাল ভাল হইব, এই কথার 

মধ্যে কেবল আমাদের মনের ছুষ্টতার পরিচয় দিতেছি। যখনই 

তোমাকে বলি, কাল ভাল হইব, সর্ধদশী, তুমি জান, আমাদের পাপ 
ছাড়িতে ইচ্ছা নাই , পাছে পাপ ছাড়িলে দুঃখ হয়, এই ভয়। কি 

আক্ষেপ! আমাদের মুখ এত মিথ্যাবাদী হ্রাছে যে, ঈশ্বর, তোমার 

কাছে আসিয়াও আমরা মিথা। কহি। কেন কপটতা পরিত্যাগ 

করিয়। তোমাকে বলি ন|, আমাদের পাপ ছাডিতে ইচ্ছা নাই। 

যতদিন পাপের আমোদ ভোগ করি, যতদিন অপবিনধ স্থখে মন্ত থাকি, 

ততদিন কিন্ধপে ভাল হইব? যানার! তোমার শরণাগত হইশ, 

তাহারা কবে ভাল হইবে? কবে সেই শুভদিন আমিবে, যখন 

আমাদের ভাল হইৰার অঙ্গীকার পূর্ণ হইবে ? ক্রমে ক্রমে ভাল হইব, 

অল্পে অল্পে পুণ্য সঞ্চয় করিব, কবে আমাদের এই ভ্রম দূর হইবে? 

তুমি কি বলিযা দাও নাই যে, আমরা কেহই এখানে চিরদিন থাকিব 
না? তবে কেন কাল এবং ভবিষ্যতের উপর আশা ভরসা স্থাপন 

করি? তোমার ছুরস্ত সন্তানের! পাপের প্রতি এতই আসন হইয়াছে 

যে, কেহই আর এখন ভাল হইতে চাহে ন1|। আর যেন * কপটভাবে 

তোমাকে এই কথ না বলি যে, ক্রমে ক্রমে ভাল হইব। এইকপ 

অনেক কাল আপনাকে ফাকি দিলাম, এবং তোমাকে ফাকি দিতে 



পরে নয়, এখনই ১৯৭ 

চেষ্টা করিলাম , কিন্তু তোমাকে প্রবঞ্চনা করিতে গিয়া নিজে মরিলাম । 
একটু বল বুদ্ধি দাও, আর একটু স্বর্গের উৎসাহ দাও, এখনই পাপ 
দূর করিয়া ম্থর্গের দিকে চলিয়া যাই । এখনই শ্রেমরাজা যাহাতে 
শীপ্র হয়, তাহার উপায় কবিয়া দাও, নিকেতনবাসীদের তোমার শ্রীচরণে 
এই প্রার্থনা । 

শান্তিঃ পান্তিঃ শাহি 

পবে নয, এখনই 

(ত্রাঙ্ষনিকেতন, সায়ংকাল, শনিবাব, ৬ বৈশাখ, ১৭৯৬ খক, 
১০ই এপ্রেল, ১৮৭৪ খৃঃ ) 

হে প্রেমময়। তোমার সম্ভান যদি কুপুত্র হয়, তাহাতেও অনিষ্ট 
নাই। সে যদ্দি সরল অন্তরে তোমার কাছে প্রার্থনা! করে, তুমি 
ক্রোড়ে লইয়া! তাহাকে ভাল কর। আমর! পাপী, তাহাতে তত ভয়ের 

কারণ নাই , কিন্ত আমরা যে তোমাকে বিশ্বাস করিয়া প্রার্থনা করি 
না, ইহাতে ত আমাদের সর্ব্বনাশ। বয়ল হইল, ক্রমে ক্রমে ভাল 

হইব, এ কথা আর ভাল লাগে না। প্রবঞ্চনা, কপটতা হইতে 

আমাদিগকে রক্ষা কর। সবল অন্তরে তোমাকে যাহ! বলি, তাহা 

ঘেন জ্কীবনে লাধন করি। তুমি সদয় হইলে, আর আমাদের ভয় কি? 
তোমার বলে সহশ্র সহন্র লক্ষ লক্ষ বৎসরের পাপ লোকে দূর করিতে 

পারে। ছুর্ববলদিগকে বল্ল দাও, যেন মামর1 এখনই পাপ দূর করিতে 
পারি। আর.এই কথা যেন মুখে আনিতে না হয় ধে, আজকার দিন 
পাপে যায় যাক, কাল ভাল হুইব। ভাল হইবার জন্য যাহ! করিতে 
হইবে, তাহা যেন আজই করি। তোমার পবিত্র চরণ এই কপট 



১৯৮ প্রার্থন! 

ধূর্তদের মন্তকের উপর স্থাপন কর। চিরদিন & চরণতলে বাস্ করিয়া 
স্থখী হইব। আর পাপের অন্ধকারে অধিকফাল বসিয়া থাকিতে হইবে 

না। তোমার কপা হইলে, শীদ্রই সকলের মধ্যে প্রেম, সন্তাব, পবিত্রতা 

আসিবে । সফলে পরিজ্ঞাণ পাইয়াছি বলিয়া হুখী হইব, /এই আশ! 
করিয়া, সকল ভ্রাতা মিলিত হয়া, ভক্তির সহিত তোমার এঁ পবিস্ত্র 
প্রেমপূণ শ্রীচরণে বার বার প্রণাম করি। 

শাস্টিঃ শাস্তিঃ শাস্টিঃ। 

এখনই পরিঞ্জাণ চাই ন 

( ভারতবর্ধীয় বক্ষমন্দির, রবিবার, ৭ই বৈশাখ, ১৭৯৮ শক; 

১৯শে এপ্রেল, ১৮৭৪ খৃঃ ) 

ছে প্রেমসিদ্ধো। যখন তুমি কৃপা করিয়। কুসংস্কার, পাপ হইতে 
আমাদিগকে ডাকিয়া ত্রাহ্ষধর্ম গ্রহণ করাইলে, তখন কি বলিয়াছিলে, 

তুমি শীঘ্র আমাদিগকে পরিত্রাণ দিবে না, অনেক বৎসর সাধন করিতে 

হুইবে, পরিত্রাণ পাওয়া সহজ ব্যাপার নহে, অনেকবার আরও পাপ 

করিতে হইবে? প্রেমময়! তোমার দুখে কেবল এই কথা সর্বদা! 

শুনিতে পাই, "বৎস কেন আর যহ্ত্রণায় পুড়িতেছ, এখনই স্বর্গে চলিয়। 

এম।” অতি ছুষ্ট পামর আমরা, অনেক দিনের প্রিয় পাপকে এখনই 
ছাড়িতে চাই না। এখন৪ মনের ভিতর পাপের ইচ্ছা পোষণ 

করিতেছি। বদি ইচ্ছা! থাকিত, নিশ্চয়ই জিতেজিয় হইতাম । ইচ্ছা 

করিলে এখনই আমরা সশরীরে স্বর্গে যাইতে পারি, ইহ! আমরা বিশ্বাস 

করিনা, তাই আমাদের এত ছুর্গতি। এই ভয়ানক সাংঘাতিক 

'অবিশ্বানের হস্ক হইতে ব্রাঙ্গদমা্কে আশু উদ্ধার কর। এখনই 



আশার মন্ত্র ১০৯ 

তোমার এই ছুঃখী সন্তানদের জন্য হ্বগ্ধামে স্থান করিয়া দাও। মরিবার 

পূর্বে শান্তিধামে সকলে একআ হুইয়!, তোমার প্রেমময় নামের জয়- 
ধ্বনি করি। 

জগদীশ । যদি একদিনও তোমাকে বলিতাম, এখনই আমাকে 

ভাল কর, এখনই আমাকে হ্বর্গধামে লইয়া যা, তবে নিশ্চয়ই এই ভর্ব- 

যন্ত্রণা হইতে নিস্তার পাইতাম, একটী কথ! বলিয়া পরিজাণ পাইতাম; 

কিন্ত, নাথ, তুমি প্রেমাম্বৃত মুখে ঢালিয়! দিতে এত নিকটে আসিলে, 
আমি তোমাকে অপমান করিয়া বিদায় করিয়! দিলাম! 

শাস্তিঃ শাস্তি; শান্তিঃ! 

আশার মন্ত্র 

( ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, সোমবার, ৮ই বৈশাখ, ১৭৯৬ শক, 

২০শে এপ্রেল, ১৮৭৪ খুঃ) 

হে দয়াল পিতঃ, তোমার উপাসনা ঘরে বসিয়া বিনীতভাবে 

তোমার মুখের পানে তাকাইয়া, তোমার কাছে প্রার্থন! করিতেছি । 
হে দেব, প্রণয় হইয়া পাতকীদের কথা শ্রবণ কর। হে ঘীনগতি, 

পাপীর পরিভ্রাতা, সংসার-সাগরের আশা ভরসা কেবল তুমি। আশার 

দেবতা হইয়। নয়নের কাছে বগিয়া আছ, ধর্মজজীবনের আরভেই তুমি 
আশার মন্ত্র দিয়াছ। অন্ধকার মধ্যে যেন এই আশ্রমটা প্রসন্ন চন্দ্রের 

যায় প্রকাশিত হয়, হে ঈশ্বর, তুমি এই আশীর্বাদ কর। নাথ, তুমি 
চিরকালই জ্যোতি দেখাইয়া আসিতেছ; কিন্তু তোমার পুত্র কন্তারা! কি 
কেবণই অন্ধকার দেখাইবেন ? তোমার প্রসন্ন মুখ দেখিলে মন সহজে 

প্রসয় হয়, কিন্ত তোমার পার্থিব পরিবারের কাছে বসিলে কি চির- 



২৯০ প্রার্থন! 

কালই ছুঃখ শোক যন্ত্রণা বৃদ্ধি হইবে? তোমার কাছে বমিলে যেমন 

স্থখ হয়, তোমার সন্ভানদিগের কাছে বসিলেও কবে তেমন স্থখ হইবে ? 

ত্বর্গে তুমি যেমন চন্দ্র, পৃথিবীতে তোমার পরিবারও কবে সেইরূপ চন্দ্র 
হইবে ? যঙ্গলময়, তোমার প্রদত্ত এত আশা এবং এত তেজের মধ্যে 

যেন আমাদের মন নিরাশা এবং নিজ্জীবতার মুহমান ন। হয়? চির- 
কাল্ই ধর্মরাজ্যে তোমার ভক্কেরা কোটি মুখে আশার কথা খলিয়া 

আলিয়াছেন। তোমার মুখের দ্রিকে তাকাইয়া আছি, আরও অনেক 

উৎসাহ এবং স্থখের ব্যাপার দেখিব। পুথিবীর সহন্র যন্ত্রণার ভিতরেও 

তোমার আশার কথ শুনিব। লেই আশা-পথ অবলম্ধন করিয়া আছি। 

সকল মেঘের মধ্যে তুমি বসিয়া মাছ, মৃত্যুর মধ্যেও তুমি থাক। 

আমাদের ভয় কি? পিতঃ, শীপ্র আশ্রমবাপীদের সদগতি করিয়া দাও, 
এই তোমার চরণে প্রার্থনা । 

শান্তি শাস্তি শাস্তিঃ 

শান্তি ও কুশলের পরিবার 

( ভারতাশ্রম, সায়ংকাল, পোমবার, ৮ই বৈশাখ, ১৭৯৬ এক 

২*শে এপ্রল, ১৮৭৪ খুঃ ) 

হে প্রেমষিকদিগের এবং অপ্রেমিক্দিগের প্রেমময় ঈশ্বর, যাহার! 
তোমাকে ভালবাসে, তাহাদিগকে তুমি ভালবাস; যাহারা তোমাকে 

ভালবাসে না, তাহাদিগকেও তৃমি তালবান। কিন্তু দেখ, পিতঃ, আমর! 
পরস্পরকে ভালবামিতে পারি না, তাই তোমার এমন সুন্দর আশ্রমকে 

আমরা ছারখার করিলাম । ভাই খেমন হউক, ভগ্রী যেমন হউক, 
ভালবাসিব। সকলে মশা, প্রেম ও প্রনন্তা সাধন করিব। এবং 



পুণাসঞয় ২০১ 

এইরূপে একটী শাস্তি ও কুশলের পরিবার হইয়া জগংকে দেখাইব 

--তোমার নামে কি হইতে পারে। এই আশা করিয়া, সকল 

ভাই ভগ্রী মিলে, ভপ্চির সহিত তোমার চরণে বার বার প্রণাম 

করি। 
শাস্তিঃ শাস্তি: শাস্তিং। 

পুশ্যসঞ্চয় 

(ত্রাঞ্ষনিকেতন, প্রাতঃকাল, মঙ্গলবার, ৯ই বৈশাখ, ১৭৯৬ শক; 

২১শে এপ্রেল, ১৮৭৪ খুঃ ) 

হে প্রেমময় পরমেশ্বর, মনের কথা বলিয়া তোমার সহায়তা 

গ্রহণ করিবার জন্য, দীন দুঃখী ভ্রাতা সকশে একত্র হইয়া, তোমার 

কাছে আশিগ়াছি। তৃমি বলিয়াছ, আামাদের অভাব তুমি মোচন 

করিবে । কৃপা করিয়া বঞ্ষ:স্থলে দাডা, তোমার শ্রীচরণ পৃজ! 

করিয়া কৃতার্থ হই । প্রভো, তোমার আজ্ঞ। এ জীবনে কতবার লঙ্ঘন 

করিলাম। এখনও তোমার আজ্া লঙ্ঘন করিবার দিন শেষ হয় 

নাই, স্থৃতরাং আমাদের পাপ দুঃখের দিনও শেষ হয় নাই। পিতঃ, 

এত কাল তোমার পবিত্র ধর্ম সাধন করিয়া, ভবিষ্যতে আবার পাপ 

করিতে হইবে, এই চিন্ত| কিন্ূপে সম্থ করিব। তোমার বিরুদ্ধে 

আর পাপ করিতে পারি ন|। চিরকালের জন্ত তোমার অন্থগত 

দাস হইয়াছি, এ কথা! কখন বলিব? এত দিন সাধন ভঞ্জনের পর 

যদি এই কথা বলিতে হয়, তোমার কুপুত্র হই! আরও তোমার 
প্রেষমুখের অবমাননা করিব, তবে আমাদের গতি কি হইবে? 

তুমি যদি কৃপা করিয়া এই কথা বল, সন্তান, যতদিন বাচিবে, আর 
বড 



২০২ প্রার্থন। 

পাপ করিতে পারিবে না, আমি তোমার পাপ করিবার ক্ষমতা হরণ 

করিলাম , তবেই বাচি। তোমার পৃথিবীতে থাকিলে, পাপ না 
করিয়া বাচা যায় না, নিশ্চয়ই নান! প্রকার অপরাধ করিতে হয়, 

আমর! চিরজীবন এই কথা বলিয়া আসিতেছি। কেন আমর! 
বলিতে পারি না, আর ভবিস্ততে পাপ করিব না, যতগ্দিন বাচিব, 

কেবলই পুণ্য সঞ্চয় করিব, কেবলই তোমার নামের মহিমা গান 

করিব, তোমার চরপতলে বসিয়া কেবলই তোষার প্রেম এবং শাস্তি- 
বস পান করিব, যথার্থ হখ যাহ! অবশিষ্ আছে, ভোগ করিব এবং 

যে জন্ত তুমি পৃথিবীতে পাঠাইয়াছ, তাহ সাধন করিয়া আনন্দমনে 
পরলোকে চলিয়া যাইব । পিতঃ, আশীর্বাদ কর, শীত আমরা তোমার 

প্রেমরাজ্যে গিয়া প্রেম সাধন করি। 

শাস্তি; শাস্তিঃ শাস্তিঃ। 

পরিবর্তিত জীবন 

(ত্রাক্ষনিকেতন, সায়ংকাল, মঞ্জলবার, »ই বৈশাখ, ১৭৯৬ শক, 

২১শে এপ্রেল, ১৮৭৪ খৃঃ ) 

হে মঙ্জলময়, দরিদ্রের আর দরিত্র থাকিবে না, পাপীরা আর 

পাপী থাকিবে না, এমন কি বিধান করিলে, বল। আমাদের হাদয় 

মন তুমি ফিরাইয়! দাও। পাপের দিকে যাইবার পথ রুদ্ধ কর। 

দীন ছুঃখী ভাই ভগ্ীরা দেশে দেশে ফিরিতেছেন, তুমি সকলের মনে 

এই আশার কথা বল, ভবিষ্যতে সকলেই ভাল হইবে। প্রাণের 

সহিত তোমাকে চাহিলে, এবং সমস্ত প্রেম ভক্তি তোমাকে দিলে, 

কত সুখ হয়, তাহা আমর! সম্ভোগ করিব | যে প্রণামে মাছষের 



আরও চাই ২৪৩ 

মদগতি হয়, সেই প্রণাম ভোমাকে:দ্িব। তোমাকে বার বার ডাকিয়া 

স্থখী হইব, পুণ্যবান্ হইব। অগ্ভকার পাপ কল্য লইয়া যাইতে পাৰিব 

না। যথার্থ ব্রাঞ্চ হইয়াছি, তাহ! পরিবন্ঠিত জীবনে দেখাইব, এবং 

মামাদের পবিত্র জীবন দেখিয়া জগতের পরিস্রাণের আশ! উদ্দীপিত 

হইবে । এই আশ! করিয়া, সকল প্রাতা ঘিপিত হইয়া, ভক্তির সহিত 

তোমার এ পবিত্র চরণে বার বার প্রণাম করি। 

শান্তি শাস্তিঃ শাস্তিঃ। 

আরও চাই 

( ভাবতাশ্রম, প্রাতঃকাল, বুধবার, ১০ই বৈশাখ, ১৭৯৬ শক , 

২২শে এপ্রেল, ১৮৭৪ খুঃ ) 

হে প্রেমের আধার, তোনাকে দান বলির! ডাকিতে মামরা 

শিখিয়াছি। তোমার ৫সেই নামটা অতি মিই। হে দয়াময়, জদয়ের 

ভিতরে বস, চক্ষের ভিতরে প্রকাশিত হও। কৃপা করিয়া! আমাদের 

কথাগুপি শ্রবণ কর। যতই দ্রিন যাইতেছে, ততই বুবিতেছি, 

তোমাকে এবং পরম্পরকে আরও অন্রাগ প্রেম না দিলে, তোমার 

পুত্র কন্যাদের সঙ্গে থাকা যায় না। আরও গভীরভর £প্রম ভক্তি না 

পাইলে, আম্মার পুষ্টি হইবে না। তোমার কাছে জীবনের ঘটনার কথা 

বলিতেছি, এখন যে পরীক্ষায় বিলক্ষণ বুঝিতেছি, এখন আর সেই 
পূর্বসঞ্চিত দুগ্ধ অন্তরে কেছুই বাঁচিব না। মন যদ্দি, খুব প্রেমিক হইব 

বলিয়া, তোমার চরণ জডাইয়া ধরে, তবেই বীচিব। পর্বের অল্প দগলে 

আর পথ চলিতে পারিব না। এই অবস্থায় যদি স্বর্গ হইতে বিশেষরূপে 

প্রচুর প্রেমবারি বর্ষণ করিয়া, আমাদের ভ্বদয় বিস্কারিত করিয়া দাও, 



২৪৪ প্রার্থনা 

তাহা হইলেই তোমার চরণতলে পড়িয়া কৃতজ্ঞ হইব। নতুবা এই 
অবস্থায় কেহই টিকিতে পারিবে না। নাথ, যাহাদের জন্ত এত করিলে, 
তাহাদের যদি আর ব্যাুলতা ন| থাকে, তাহাদের কি হইবে? এখন 

আরও ধন ধান্ত চাই। এখন গ্বদয় ভরিয়া তোমার প্রেমরগ পান না 

করিলে, তোমার চরণতলে বসিয়া তোমার শ্ান্ধি, আনন্দ, পবিভ্রত। 

মঞ্চ না করিলে, নির্বি্ে চলিতে পারিব না। তুমি গুরু হইয়া, এই 
সহঙ্গ কথাটা বলিয়া দাও। "আমাদের এই ম্লানতা হইতে কি গ্রছুল্পতা 
আমিবে না? ভাই ভন্্ীগণ আরও দুর হইয়া পড়িবেন, যদি তৃমি খুব 
ভালবান! আনিয়া না দাও। যদ্দি তোমাকে এবং তোমার সম্তানদিগকে 

আরও ভালবাসিতে না পারি, তবে তোমার আশ্রমে কিরূপে প্রাণ 

রাখিব? পাপ অধর্ম করিতে তোমার আশ্রমে আসি নাই। সকলের 

ছুঃখ ক্লেশ প্রতিদিন দ্বেখিব, তার জন্ত এখানে আসি নাই। যাহাতে 

সকলকে প্রাণের সহিত ভালবাপিয়া, তোমার প্রেমে উন্মত্ত হইতে পারি, 

এইটী এই যাত্রায় করিয়া দাও। তোমার নাষ-রস পান করিয়! সকলে 

আনন্দিত হুইব। 
(পাস্তিবাচন) 

হে কৃপাঙিদ্ধু দীনশরণ, এ ঘরে যত উপাসন। প্রার্থন! হয়, তাহাও 

তুমি শুন। উপাসনান্ধে তোমার কাছে আর কি ভিক্ষা করিব, যাহাতে 

সকল উপাসন! মফল হয়, তাহা করিয়। দাও। কপটের উপান] যদি 
এখানে হয়, তবে যে ইহা শ্মশান এবং মৃত্যুর ঘর। এ ঘরের কথা যদি 

অগ্ির মত নকলের হৃদয়ে কাধ্য না করে, তবে যাহার! বলে এবং 

যাহার! শুনে, ভাহারা নকলেই হঘগ কপট । যাহার! এত ভাল কথা 

বলিয়া! নিশ্চিস্ত থাকিতে পারে, আর তাহাদিগকে কপট উপাসন! 

করিতে দিও না। অধিক প্রেম্ভক্তি-জল ঘে হদয়-সরোধরে না থাকে, 



স্থখের ঘর ২০৫ 

সেখানে তোমার চরণ-পন্ন প্রশ্ছুটিত হয় না, অতএব শীত্রই আমাদের 
অন্তরে প্রেমসিদ্ু উলিত হউক, এই আশীর্বাদ কর। 

শান্ধিঃ শাত্িঃ শাস্তিঃ। 

সখের ঘর 

( ভারভাশ্রম, প্রাতঃকাল, সোমবার, ১৫ই বৈশাখ, ১৭৯৬ শক, 

২৭শে এপ্রেল, ১৮৭৪ ৃঃ) 

হে প্রেমনিস্ধো,। এই আশ্রমের দয়াময় দেবতা, আমাদের ভ্বদয়ের 

দুঃখ, জাল! অবিলঙ্ে দূর কর। বীচাও, জগদীশ, এ সকল কথা বলিয়া 
কতবার তোমার কাছে প্রার্থন] করিলাম , কিন্তু তুমি প্রার্থনার উত্তর 

দিলেই কি আমরা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি 1 তুমি স্বর্গের রত্বু আনিয়। 
গরিবদের হন্ডে দাও, আমর] ছুড়িয়া ফেলিয়া দি। তোমার পবিভ্র 

প্রেম-পারবার কাছে আনিয়া দ্িণে, আদর! কি দৌড়িয়া তাহার মধ্যে 

প্রবেশ করিব? যাহাদের হৃদয় গ্রস্তত হয় নাই, যাহার পবিত্র স্থখ চায় 

ন1, তাহারা কেন তোমার সেই ঘরে যাইবে? এই যে আমরা এখনও 

তোমার স্বর্শে স্থান পাইতেছি না, ইহাতে তোমার গৃঢ মঙ্গণ অভিপ্রায় 
আছে, কেননা এই অবস্থায় আমরা দেই খর্গের তেজ সঞ্চ করিতে 

পারিব না! মনে কুপ্রবৃত্তি যতদিন থাকে, ততদিন তামার স্বর্গ 

কিরূপে গ্রহণ করিব? যখন প্রাণ প্রস্তুত হয় নাই, তখন সখের ঘরে 

লইয়া! গেলেও বলিব, এমন কাকার স্থানে কেন আনিলে ? মন যে 

বর্গ চায় না, মুখ তাহা চাহিলে কি হইবে? যাহার! অংগ্কার, স্বার্থ- 
পরতার উপর আঘাত নহ করিতে পারে না, তাহার! কিন্পপে তোমার 

প্রেম-ঘরে বান করিবে ? পাপের মধো থাকিতে যাদের এখনও আমোদ 



২০৬ প্রার্থন। 

হয়, প্রাণ যাদের মলিন, তাহারা এত স্থখ ভোগ করিবে কিকূপে? 

যার চায় না, তুমি কতক্ষণ তাহাদ্দিগকে বীধিয়া স্থখ ধামে রাখিতে 

পার? যেখানে সকল আশা পূর্ণ হবে, সেই ঘর ছেড়ে কতবার আপ্রা 

পলায়ন করি? আবার ভাই ভগ্নী সকলকে ছেডে কত দিন দুঃখের 

ভগ্ন ঘরে বাস করিব ? আর যাহাতে পলায়ন করিতে ন! পারি, এবার 

এমন কিছু উপায় করিয়া দা9। স্বর্গের কাছে যাই নাই, এমন নহে, 

কিন্তু এই স্বর্গে বাই, আবাব সেখান হইতে পলায়ন করিয়, দুঃখী মলিন 

বেশ লইয়া, পৃথিবীর মলিন পথে বেডাই। যাহাতে চিরদিন তোমার 

সুখের ঘরে বাস করিতে পারি, প্রেমময়, তুষি এই 'আশীর্ববাদ কর। 
শান্তিঃ শাম্ছিং শান্তি । 

গ্রহণ করা 

( ভারভাশ্রম, সায়ংকাল, সোমবার, ১৫ই বৈশাখ, ১৭৯৬ শক, 

২৭শে এপ্রেল, ১৮৭৪ খৃঃ) 

হে কৃপাদিন্ধু দয়ার ঠাকুর, তোমার কাছে কেবল প্রার্থন] করিলে 

ভইবে না, কিন্ত মি যখন দিতে আস, তথন গ্রহণ না করিলে যে হয় 

না। কীদিলাম, ভোমার পায়ে ধবিঙ্গাম , কিন্তু খন তুমি দিতে 
আমিলে, তখন গ্রহণ করিলাম ন1। প্রেম দান করিতে আসিলে, 

তোমাকে ফিরাইয়। দিব না। তুমি এস, তুমি আমাদের আশ্রমে 
এছ বাল কর। পাথিব সখ সম্পদ পরিভ্যাগ করিয়া, তোমার সুখে 

সখী হইবার উপযুক্ত হইব, এই আশা! করিয়া, মকনে মিলিয়া, ভক্কির 

সহিভ তোমার পবিজ্ঞ চরণে বারম্থার প্রণাম কৰি। 

শাস্ছি। শান্ছিঃ শান্তিঃ। 



বিনয়ী কর ২৪৭ 

বিনয়ী কর 

( ভারতাশ্রম, ব্রাহ্ষিকাসমাজ, ১৯শে বৈশাখ, ১৭৯৬ শক , 

১লা মে, ১৮৭৪ খুঃ ) 

হে রুপাসিস্থু দীনশরণ, তুমি জান, যে দিন আমর! দেখি, কোন 
ভাই কিন্বা কোন ভগ্নী বড হইলেন, সে দিন আমাদের যন্ত্রণা সহ ইয় 

না। পিতঃ, তুমি কি আমাদের বাড়ী প্রস্তুত করিয়া দাও নাই? তুমি 
যে বলিয়াছ, আমাদের বাডী ভাই ভগ্রীদ্বের চরণতলে। যে দিন 
আমাদের মন্তকে ভাই ভষীদের পদ্ধূলি গ্রহণ করি, সে দিন আমনা 
যাহা বলি, তাহাই ধন্দের কথ! হয়: তাহাতেই সকলের শান্তি এবং 
পুণাবৃদ্ধি হয়। প্রেমময়, তুমি সব জান, তোমাকে আর কি বলিব? 

দীননাথ, আমাদিগকে বিনমী কর। 

শান্তিঃ শান্তি শান্তিঃ। 

কৈ পবিত্র প্রণষ ? 

( ভারতাশ্রম, মজলবার, ৬ই লৈঃষ্ঠ, ১৭৯৬ শক, 
১৯শে মে, ১৮৭৪ থৃঃ) 

হে শ্রেহুময় অধমতারণ পরমেশ্বর, তোমার সন্তানগণ তোমার 
চরণতলে ভিখারী হুইয়া, আবার তোমার নিকট উপস্থিত হইলেন। 

একবার তোমার এ স্গেহচক্ষের জ্যোংন! আসিয়া আমাদের জঘন্ত 

মুখের উপর পড়ক, এ দৃষ্টিতে আমাদের মঙ্গল হইবে । আকুল হইয়া 
তোমার শরণাগত হৃইগ়্াছি। এত বৎসর গেল, কৈ আমাদের প্রাণের 

সম্পূর্ণ মঙ্গল হইল 1 বাহার রাজ্যে আদিয়াছি, কৈ তাহার নামে এখনও 



হু প্রার্থনা 

ত প্রাণ উম্মত হইল ন1? জ্বীবনম্নোত বহিয়া যাইতেছে, কৈ শান্তি- 
নিকেতনের নিকটবর্ভী হইলাম? কৈ পবিভ্র প্রণয়? কত দিন আর 

এইরূপে দিন গণনা করিব? নাথ, তুমি বলিয়াছ, অনেক সুখ আমাদের 

জন্ত তোমার শ্ব্গধামে লুকাইয়া রাখিয়া । ভবিষ্যতে কত হুধ দিবে। 

সেই সখ ত পরে পাইব , এখন এই জঘন্য জীবনে তুমি যে সখ দিয়াই, 
সেই স্থুখ যদি চিরস্থায়ী করে দাও, তোমার জয়ধ্বনি করিব। এত 

পাপী 'মামরা, সেই সুখের উপযুক্ক ছিলাথ ন|। ভাই ভগ্রীদিগকে 

লইয়া, তোমার চরণতলে বঙগিয়া, এত সখ সম্ভোগ করিব, ইহ1 জানিতাম 

না। এই জীবন ত পাপের কলঙ্কে নরকতুল্য হইয়াছে, ইহার ভিতরে 

যে তোমাব ন্বর্গ দেগিব, ইহা ত স্বপ্রেও জানিতাগ না। যদি গরিব- 

দিগকে উদ্ধার কবিবে, তবে যাহ] একবার দেখাইয়াছ, তাহা আবার 

দেখাও। যখন মাধার স্সধিক দিবাব সময় হইবে, তখন প্রচুর স্থখ 
দিও। যে তোমাতে মস্ত হয়, সেই কেবল ভাই ভগ্রীর্দিগকে প্রাণের 

ভিতর রাখিয়। ভাশবানিতে পারে। যে দিন তোমাক ভালবাপিয়াছি, 

সেই দিন সহছেই সকল কাজ হই! গিল্ষাঙ্ছে । তোমাকে ভালবাদিতে 

ন। পারিলে, কি আর কাহাকেও ভালবাপিতে পারি 1 ভিতরের উৎ্ম 

স্তকাইলে, আর ভালবাসা কোথা হইতে আসিবে? মনে করিয়াছিলাম, 

ঘে কয় দিন বাচিব, এইট কয়টা ভান ভগ্রীকে ভালবামিব। পরম্পরের 

প্রতি ভালবাসান্ে প্রাণকে পরিপূর্ণ করিয়া, পরলোকে স্বর্গে আনন্দে 

চলিয়া ঘাষ্টব। যে ন্ুখ বিশুদ্ধ প্রণয় হইলে সম্ভোগ কর! যায়, সেই 
সথখে স্থণী হইব গোপান তোমার নেহ্মৃখর জ্যোহক্গা দেখি না, 

তাই বুঝি, এখনও ভাইকে শক্ষ, ভগ্ীকে শক্র মনে করি । পিতঃ, 

আর কি তুমি নর নারীকে ভুলাইতে পার না? তোমার মুখর লাবণ্য 

কি চলিয়া গিয়াছে ? ন পিতঃ, ভুমি যেষন, তেমনই বহিয়াছ , কেবল 



তোমাকে লইয়! সখী ২৯৯ 

আমরাই তোষাকে দেখি না, আমর নিজে শুক হইয়া, তোমাকেও 
শু যনে করি। জগদীশ, রক্ষা কর, প্রেম বৃষ্টি কর। ভালবাসার 

তরঙ্গে নামাদিগকে ভাপাও। তোমাকে প্রাণের হধ্যে দেখিয়া এবং 

ভাই ভর্মীধিগকে আমাদের প্রাণের ভাই ভঙ্গী বলিয়া জানিয়া, প্রাগ 
শতঙ্গ করি । পিতঃ মরিবার জন্য ত প্রন্তত হই ন!, ভালবাসা ন! 
হইলে, শুক প্রাণ লইয়া, কেমন করিয়া! ষরিব ? নাথ, গরিবদিগের 
প্রার্থন! পুর্ণ কর। 

শান্তিঃ শাস্তি: শাস্তিঃ 1 

তোমাকে লইয়৷ স্থুখী 

( ভারতবধীয় ব্রক্ষমন্ির, রবিবার, ১১ই শ্রাবণ, ১৭৯৬ শক, 
২৬শে জুলাই, ১৮৭৪ থুঃ ) 

ছে প্রেমপিদ্ধো! ! তোমার কথা কিমি নহে? তুমি কি হুন্দর 
নও? পিতঃ1 তোম্পর উপাসনা ষে করিতে পারে, ভাহার ছুঃখ 
কোথায়? তুমি বযাহাকে দেখা দাও, মে কি কখনও দুঃখী হয়? 

পৃথিবীর বিপদে যি উপাষনা ভাল হয়, তবে তাহা যে শ্বগ্গায় সম্পদ । 
বিপদে পড়িয়া বর্দি কোন দিন না৷ কাদিতাম, তাহা হইলে কি তোমনর 

মুখের সৌন্দধ্য ছেখিতাম? সেই দিন তোমার মুখে অপূর্ব সৌন্দর্য 
দেখিয়াছি, যে দিন ছুঃখী বলিয়া কাছে আলিয়া! বলিলে, “সন্তান! 
ভয়কি? আমি ষে তোমার কাছে, আমি যে তোমার সহাম্।” 

সেই দিন তোমার মুখ আশ্চধ্য শৌন্দধ্যে অন্রঞ্জিত দেখিয়াছি, যে 
দিন বলিলে, "সন্তান! যদি সমস্ত পৃথিবী শক্র হইয়া তোমাকে সমূগ্জে 
নিক্ষেপ করে, তৃমি যে ভাসিবে 1” আবার সেই দিন তোমাকে সুন্দর 

২৭ 



২১০ প্রার্থন 

দেখিয়াছি, যে দিন সমুদয় পরিবারকে এই প্রাণের মধ্যে আনিয়া! দিলে, 
এই ব্রদ্মমন্দির তাহার সাক্ষী রহিয়াছে। এইক্সপে কতদিন তোমাকে 
দেখিয়া হদয়ের গভীর বোনা দুর হইয়াছে এবং ভোমার হমিষ্ট কথা 
শুনিয়া কতবার তাপিত প্রাণে শান্তি লাভ করিয়াছি, তাহা গণনা 

করিতে পারি না। প্রাণেশ্বর | তোমাকে পাইয়া, যখন সখী হইয়াছি, 
এবং ভোমাকে লইয়া যখন সখী হইতে পারি, তখন আর আমাদের 

কিসের ভয়? ছুঃখ বিপদের সময় বন্ধু বান্ধব খিনি যেখানে আছেন, 
সকলের চিন্তকে সুখী কর। পিতঃ। আমর! যদি ত্রান্ম না হইতাম, 

তবে কি ভোখার মত এমন স্বন্দর দেবতাকে দেখিতাম? হয়ত 

আজ এই রবিবার রাত্রে যখন তোমার মন্দির মধ্য বনিয়া, তোমার 
পবিজ্ঞ প্রেম-ন্ধ! পান করিতেছি, এমন পবিত্র সময়েই কত জঘন্য 

ভয়ানক কলক্কে আত্মাকে কলুষিত করিতাম। কিন্তু তুমি যাহাদিগকে 

কূপা করিয়া ডাকিয়াছ, তাহারা কি তোমাকে ন। দেখিলে আর কোথাও 

স্থথী হইতে পারে? তৃমি যারে কর সখী, কে তারে ছুঃখী করিতে 
পারে ? নাথ। তোমার স্থখে চিরকাল আমাদিগকে ম্খী কর। তুমি 

মখন স্থখ দিবে বলিয়াছ, তখন বিপদ আবার কি? কেবল পাপই শক্রু। 
যাহারা বাহির হইতে ধাণ নিক্ষেপ করেন, তাহার! যে পরম বন্ধু, কেন 

না, তাহারা না জানিয়। আমাদিগকে তোমার সৌন্ধ্য দেখাইয়া দেন। 
জীবস্ত ঈশ্বর! তুমি তাহাদিগকে আশীর্বাদ কর। দয়ার সাগর। 
দ্ীনশরণ! তোমার কাছে প্রার্থন। করিতেছি, যেন অন্ত জীবন 

তোমাকে লইয়! সুখী থাকি। 
শান্তি: শাস্তি; শাস্তিঃ। 



অধরত্ের পথ ২১১ 

অমরত্বের প্থ 

( ভারতবধীয় ব্রক্ষমন্দির, ববিবার, ২২শে ভাত, ১৭৯৬ শক, 

৬ সেপ্টেম্বর, ১৮৭৪ থুঃ ) 

হে প্রেমসিন্ধু কুপাময় পরমেশ্বর | তোমার কথা শুনিয়াছি, তোমার 

কথা মানিব। পিত্বঃ1 তুমি আমাদিগকে যে পথে লইয়া যাইতেছ, 

ইহাতে রাশি রাশি বিপ্প বিপদ আমাদিগকে আক্রমণ করিবে ; কিন্ত 

ধাহাবা কিছ্ৃতই তোমাকে চাডিতে পারিবেন না, তাহাদিগের মধ্যে 

আমাদিগকে পবিগণিত কর। যে তোমার কথা শুনিতে পায় না, সে 

ব্যক্তিই মৃত্যুকে ভর কবে। তুমি আমাদিগকে প্রাণের পথে, অমরত্বের 

পথে রঙ্গ]! কবিতেছ । তুমি নৃত” মন্ত্রে দীক্ষিত কর। এই ব্রদ্মমন্দিরে 

তুমি বর্তঘান থাকিয়া, ছুঃখীদের কথ! শুনিতেছ। পিতঃ। সেই প্রেম 

শিক্ষা দাও, বাহ! চিরদিন রক্ষা করিত পারিব। অনস্ত প্রেমসাগরেঃ 

অনন্ত পুণ্যসি্কৃতে নিমগ্ন করিয়া, আমাদিগকে স্থখী কর। তোমার 

নৃতন বিধান, তোমার নৃতন অঙ্গীকারপত্র দেখাইয়া দাও। তুমি 

আমাদিগকে গোপনে এবং একত্রে ডাকিরা, আর তাহাতে আমাদের 

কাহারও পত্তন ন! হয়, ইহার উপায় করিয়! দাও। প্রভো! অনেক 

দেখিয়া শুনিয়া এখন এই দু বিশ্বাস হইয়াছে যে, নিত্য পরিবার ভিন্ন 

আর কিছুতেই আমাদের স্থুধ নাই, শান্তি নাই । দয়া করিয়া, দীনবন্ধো 

আমাদিগকে নিতা প্রেমের অধিকারী করিয়া, আমাদের কাতর প্রার্থনা 

পূর্ণ কর। 
শান্তিঃ শান্তিঃ শাস্তিঃ। 



২১২ প্রার্থনা 

শান্তি-গুহ 

( ভারতবর্ধীয় ব্র্ষমন্দির, রবিবার, ২৯শে ভাত্র, ১৭৯৬ শক, 

১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৮৭৪ থৃঃ ) 

হে কৃপানিন্ধু দীনবন্ধু পরমেশ্বর । এবার এরূপ উপায় কর,যাহাতে 

চিরকালের জগ্য বন্ধু বান্ধবদিগকে সঙ্গে লইয়া, অনস্ধ ব্রতে ব্রতী হইয়া, 
নিতা তোমার আদেশ পালন করি। এবার তোমার উপ1নকর্দিগকে 

তোমার নিতা প্রেম-শান্তি-গৃহে লইয়া যাইবে, এই আশ! দিম়াছ ! এই 

আশা পুর্ণ হইল দ্বেখিয়া, যাহাতে এই আনন্দ পরলোকে লইয়! যাইতে 
পারি, এই আশীর্বাদ কর। যেখানে তোমার নিত্য কালের বৈরাগী, 
মন্্যাসী সাধকের! বাস করিতেছেন, সেই গৃহে লইঞ্স। গিয়া, ভুঃখী, দুর্বল, 

অবসন্ন, পরিশ্রান্ত পথিকিগকে আরাম শান্তি দাও। তুমি আশীর্বাদ 
করিলে, ব্রাক্মদিগের এত দিনের আশা পূর্ণ হইবে । 

শান্তি; শান্তি: শাস্তি; 

দর্শন-লালসা 

( ভারতবর্ষীয় ত্রহ্ষমন্দিক, রবিবার, ৫ই আশ্বিন, ১৭৯৬ শক, 

২শে সেপ্টেম্বর, ১৮৭৪ খু: ) 

হে প্রেমময় পরমেশ্বর, ভাল করিয়। দেখ! দাও। শুনিয়াছি, 
ভক্তের! তোমাকে দেখিয়। চিরমোহিত হইয়াছেন। আমার তেমন 

সৌভাগ্য হয় নাই। আমি তোমাকে প্রতিদিন দেখি সত্য। কাহাকে 

দেখি? যিনি বিশ্বপতি, সমস্ত ব্রদ্মাণ্ডে ধাহার সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত, 
তাহাকে দেখিয়াছি, অনেকবার দেখিয়াছি । জন্মহংখী ক্ুত্র কীটের 



ঘর্শন-ল[লস! ২১৩ 

এত সাহদ হইল যে, সে ব্রন্ধাণ্ডের অধিপতি তোমাকে দেখিতেছে। 
এত বড় অপরাধী হইয়া তোমাকে দেখিতে পাই । কিন্তু বতই তুমি 

দেখা দ্রিতেছ, ততই যে তোষাকে আরও দেখিবার জন্ ইচ্ছা হইতেছে। 
দ্রিদ্রকে যতই কেন তুমি ধন দাও না, তাহার পক্ষে কদাচ তাহা 

সম্পূর্ণ তৃপ্তির কারণ হইতে পারে ন|। এই যে অদর্শন-যনত্রণার পর 
কত মধুর দর্শন, এখনও প্রাণ চিরমোহিত হইল না, এই ছুংখ রহিল। 

তোমার এমন সুখময় প্রেমমুখের রূপ কেন দেখাইলে, যদি মনোবাঞ্ছ! 

পূর্ণ করিয়া সখী না করিবে? এমন করিয়া দেখা দাও যে, তোমাকে 

ছাড়িয়া আর কিছু দেখিতে ইচ্ছা হইবে না। তুমি আমাদের ঘরে 
দিন রাত্রি বনিয়া থাক, অনিমেষে আমাদের নয়ন তোমাকে দেখুক | 

কৃতজ্ঞত| দিতেছি যে, তুমি দর্শন দিয়া, কিন্তু প্রাণ কাদিতেছে, 
ক্রমাগত দেখা দাও। যখন মোহিত হইব চিরকালের অন্ত, তখন 

আনন্দে জয়ধ্বনি করিয়া! তোমাকে পূর্ণ কৃতজ্ঞতা দিব। এই সাধক- 
দিগ্গের উপাসলা-মভ! যেন তোমার পূর্ণ প্রেম, পূর্ণ পবিত্রতা সাধন করে | 
সকলকে দেখা দাও। পৃথিবীর যে যেখানে আমাদের ভাই ভগ্নী 
আছেন, নকলকে দেখা দাও । কৃপা করিয়া সকলকেই দ্বেখা দাও । 
তুমি দেখা! না দিলে, কে তোমাকে দেখিতে পারে?” 

শাস্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ। 



২১৪ প্রার্থনা 

সাক্ষ্য কি দিয়াছি ? 

( ভারতবর্ীয় ব্রদ্মমন্দির, রবিবাব, ২রা কার্তিক, ১৭৯৬ শক, 
১৮ই অক্টোবর, ১৮৭৪ খৃঃ) 

হে ঈশ্বর, এখনও তোমাকে ডাকিতে পারিতেছি। কে' আমি, 

তুমিই ৷ কে? কত প্রভেদ। পৃথিবীর পোক বলে, পাপী কি কখনও 
পুণাময় ঈশ্বরকে দেখিতে পারে ? জগতের লোক যাহা! অসম্ভব বলিয়! 

জানে, তাহা আমাদের জীবনে সতা হইল । পিতঃ, ইহ] কি সত্য নহে, 

নিজ্জনে, বুক্ষতলে তোমাকে দেখিয়াছি, তোমার সঙ্গে সদালাপ 

করিয়াছি, তোমার সুমিষ্ট কথা শুনিয়া, জীবনের সকল দুঃখ যন্ত্রণ! 
ভুলিয়া গিয়াছি ? পিতঃ, এ সকল ত স্বপ্ন নহে। আমরা ত নিজে 
ইচ্ছ! করিয়! ব্রাহ্মসমাক্তে আসি নাই । আজ ত এই ভয়ানক বজনীতে 
পাপ অধর্থ্ে ডুবিয়া থাকিতাম , কেন আমাদিগকে বাচাইম] আনিলে ? 
যদি ব্রাহ্ম না করিতে, আমাদের কি দুর্দশা হইত | দুর করিতাম, 
নিভের এবং অন্য লোকের হর্বনাশ করিতাম। পিওঃ, এভ যে দয়া 
করিলে, কৃতজতা! কি দিয়াছি ? সাক্ষী ষ্টয়া দশ জনের কাছে কি 

বলিয়াছি, তুমি কেমন দাম ? হে দীনগতি, তুমি বাচাইলে, তাই এত 
মৌভাগ্য ॥ বন্ধ পুরাতন হইল, তাহ মৃল্য কেহ বুঝিত্বে পারে না, 
আমাদেরও, বুঝি, সেই দশা হইল । হে ধাননাথ, বড় উপকার করিলে, 
জীবন কিনিয়া রাখিলে। আশীর্বাদ কর, যেন চিরদিন তোমাকে 

দেখিয়া, চরিত্র নির্মল করি, এবং তোমার পাক্ষী হইয়া, জগতে তোমার 

দয়ার সাক্ষ্য দিতে পারি। ব্রঙ্গমন্দিরের রাজা, তুমি রুপা করিয়া 

উপাসকদিগকে এই আশীর্বাদ কর। 

শাখুই শাস্ছিঃ খাস্তিঃ। 



সার ব্রদ্ধবয় ২১৫ 

ংসার ব্রহ্মময় 

(ভারতবর্ীয ব্রদ্ধমন্দির, রবিবার, ২৩শে কাণ্ডিক, ১৭৯৬ শক, 
৮ই নবেম্বর, ১৮৭৪ ৭ৃঃ) 

হে প্রেমময়, প্রেমসিংহাসনে তুমি বসিয়া আছ। আমরা “জয় 

দয়াময়, জয় দয়াময়,* বলিয়া তোমার জয়ধ্বনি করিতেছি। যে জন্ত 

কাছে আসিতে বলিয়াছ, তাহ! বুঝাইয়া দাও। এত দিন সংসার-তত্ 

বুঝিতে পারি নাই বলিয়া, সংসারে মরিতেছিলাম | যে সংসারকে জঘন্ত 
নীচ বলিয়া বিষবৎ পরিত্যাগ করিয়াছিলাম, তাহ! গৃঢভাবে আমাকে 
তাহার দ্িকে আরও গভীরতররূপে আকুষ্ট করিল। আজ বলিলাখ, 

কোন লোকের সঙ্গে আলাপ করিব না, ক্রমে বুঝিলাম, নির্জনে থাকা 

অন্তায়। এইরূপে শিজের দোষে পিতা মাতা, ভাই ভগ্রী, স্ত্রী পুত্র 
কাহারও সঙ্গে প্রকৃত সম্পর্ক স্থাপিত হইল না। কি করি, নাথ, তুমি 

উপদেশ দাও। তুমি যখন বন্ধু বান্ধব আনিয়া দিলে, তাহাদিগকে 

গ্রহণ করিব না কেন? দেখ, ঈশ্বর, সংসারের বৃথা আমোদে যেন মত 
না হই, কিন্তু সংসায়ের ভিতরে যেন বৈরাগী হইয়া বাস করিতে 

পারি। তোমার কপাগুণে সংসারের বিষ পরিত্যাগ করিয়া, কেবল 

ইহার মধুই পান করিব । যখন সংসার তোমারই হত্তের ব্যাপার, তখন 
আর আমার তয় কি? যখন তোমাকে দেখি, ভখন সংসারের যে দিকে 

নেত্রপাত করি, সে দিকেই ব্রহ্ষবিদ্যা । চারিদিক হইতে তখন তোমার 

ধর্্মতন্ব আসিয়া আমাকে আলিঙ্গন করে। সংসারে আছি, তোমারই 
মন্দিরে আছি। তোমারই সংসার মধ্যে যেন তোমার ধর্ম সাধন 

করিতে পারি, কপাময়, এই আশীর্ব্বাদ কর। 

নাথ, তোমার সাধকের কাছে সংসার কি? সকলই ব্রহ্ষময়, 



২১৬ প্রার্থনা 
সকলই মধুমপর। তিনি জানেন ইহার কোন বস্তকে প্পর্শ করিলেই 
পাপী হইতে হর না। যখন তোমাকে দেখি, তখন আমার কাছে 
বিষ নাই, অন্ধকার নাই, ভন্ব নাই! তখন সকলই ব্রহ্ম, সকলই 
মধুময়, দেখিয়া অভয় পদ পাই। বখন মন তোমাকে দেখিতে পায় 
না, তখনই চারিদিকে মৃত্যুর ব্যাপায় দেখিয়া ভীত হই। ' কপাময়, 
আশীর্বাদ কর, যেন ভ্রান্ভা ভগ্বী মিলে, তোমাকে গ্রীতিপুষ্প দিয়! 
পৃ] করিতে পারি। ব্রাদ্ধ বলিয়া! যদি কাছে ডাকিয়া থাক, সংসারী 
হইস্থাও যেন বৈরাগী হই, এই আশীর্বাদ কর। হে নাখ, দংসারে 
তোমার আজ্ঞা বহন করিব, নোকে বলিবে, এ ব্যক্তি সংসারে ভূবিয়! 
আছে, কিন্তু আমি ভিভরে ভিতরে তোমাক্ষে ভাঁকিব, ভোষাকে 
দেখিব এবং তোমার কথ! শুনিব। প্রাথ মনকে তুমি অসার বন্ত 
দ্বারা পরিবেষ্টিত করিয়! রাখিয়া বটে, কিন্ত সংসারের মধ্যে যাহা 

সার, ভাহ! লইয়া তোমার হ্বর্গরাজ্য নির্বাণ করিব। হে দীনশ্বরণ, 
এই আঃশ! করিয়া, বারবার ভক্তির সহিত তোমার পবিভ্র চরণে 

আমর! প্রণাম করিতেছি। 
শাস্তি; শাস্তি: শান্তিঃ! 

কিছুতে ভালবাস! হুইল না 

( ভারতাশ্রষ, বৃহস্পতিবার, ওরা পৌষ, ১৭৯৬, 

১৭ই ডিসেম্বর, ১৮৭৪ খুঃ) 

হে স্রেহময় পরমেশ্বর, গ্রতীর প্রেমলিন্ধো, অতলসম্পর্ণ প্রেষসমৃত্র, 

প্রার্থনার সময় তোমার কাছে অনেক কথা বলিয়া, আমাদের মুর্ধতা 
ও অবিশ্বাসের পরিচয় দিনা থাকি, বথার্খ প্রার্থনা তুলিয়া যাই। 



কিছুতে ভালব1»। ভইল না ২১৭ 

জগদীশ্বর, যদি ঠিক মনের কথা তোষাকে বলিতে পারিতভাম, আমাদের 
মনোবাস্চা পূর্ণ হইত। তুমি ঘেমন আমাদের মনের অভাব বুঝিতে 
পার, আমরা কি তেমন পারি? আমরা অনেক সময় এই ভাবে 

প্রার্থনা করি যে, তখন আমাদের প্রাণও বুঝিল ন! যে, প্রার্থনা হইল, 
এবং তুমিও বুঝিলে যে, সম্ভানদিগের প্রার্থনা হইল না। নাথ, তবে 
জানিতে দাও, কি আমাদের অভাব । পিতঃ, তোম! ভিন্ন আপনার 

লোক আর সংসারে কে আছে? ভালবাসা দিব কাকে? তোমাকে 

যেমন আপনার বলিলে হৃদয়ে ভূণ্চি হয়, স্থখ হয়, এমন করে কি 

কোন মান্ছবকে আপনার ঝলিলে তেমন সুখ হয়? এই যে আশ্রমে 

বিশেষ বিশেষ বন্ধু বান্ধব, হে জীবনবন্ধো, ই্াদের মধো কাহাকে বলিব, 
মনের মত বন্ধু পাইয়াছি। পাইতাম যদ্দি, তবে কি মনে খেদ থাকিত ? 
ভালবাদা অতি কঠিন । প্রাণেস্বর, তুমি আমাদিগকে জাঁন। ভাল- 
বাস। শিখা বড় কঠিন বাপার। ব্রাঙ্গ হষয়াছি, ব্রাঙ্গিকা হইয়াছি। 

আমরা যাহা দেখিয়াছি, পৃথিবীর অতি অল্প লোক তাহা দেখিয়াছে , 
আমরা যাহ! শুনিয়াছি, পৃথিবীর অতি অল্প লোক তাহা শ্তনিয়াছে। 

অনেক ধন তুমি আনিয়া! দিলে; কিন্তু একটা সামগ্রী নাই বলিয়া, 

তোমার সন্তানের! কষ্ট পাতেছে। সেই রত্ব আর কিছুই নহে, কেবল 

ভালবাসা । পিতঃ, এখন বুবিষাছি, তোমার অনুগ্রহে ষদি মানুষ 

সরণ বিনীত অন্তরে সাধন কবে, তাহা হইলেই ভালবাসিতে পারে । 
ভালবাসা তবেই ত অতাস্ত ছুর্পভি সামগ্রী হঈল। পিতঃ, তুমি যদি 
শিখাইয়া না দাও, পর কি কখনও আপনার হয়? এক শত বৎসর 
একত্র আহার করি, একত্র সাধন ভজন করি, চক্ষু মিলিত ইল, 

তথাপি হদয় পৃথক রহিল। বাহিরের সমুধয় ব্যাপার একত্রে সম্পন্ন 
হইল, কিন্তু প্রাণের মিলন হইল না। এক ঘরে তুমি আনিলে, এক 

১ 



২১৮ প্রার্থনা 

প্রেমবন্ধনে তুমি বীধিবে বলিয়া । সেই ভালবাস! কৈ, যাহ! তোমার 
পরিবারের লোকদিগকে বীধিয়৷ রাখে? যদি, নাথ, তুমি একটু 
ভালবাস! ন| দাও, তবে এই যে বাহির হইতে সকল লোক আসিলেন, 

ইহাদ্দিগকে আপনার লোক বলিয়া! বরণ করিয়। লয় কে? হে প্রিয় 
পরমেশ্বর, এই ছুঃখ দূর করিতে হইবে । যদি তোমার সন্তান ইহারা 
হন, ইহা্দিগকে বুধাইয়। দাও, যতদিন তোমার স্বর্গ হইতে ইহাদের 
হৃদয়ে পবিত্র প্রেম না অবতীর্ণ হয়, ততদিন কাহারও সুখ শাস্তি নাই। 

ভালবাসার ভিখারী হইয়! ভ্রমণ করিতেছি, যদি আশ্রমে ভালবাসার 

স্বার বদ্ধ হইয়া যায়, ( ভয় হইতেছে, বুঝি, সেই দ্বার বন্ধ হইতে আরস্ 
হইয়াছে ) তবে আর কোথায় যাইব ? দীনেশ্বর, বুঝিয়াছি, স্থখ আর 

কিছুতেই নাই, কেবল ভালবাসাতে। তুমি আমাকে ভালবাসা 
যতটুকু শিখাইয়াছ, তাহাতে কত স্থখী হইয়াছি। সেই ভালবাস! 

সকলকে শিখাইয়া দাও। তাহা অপেক্ষা অনন্কগুণ প্রেম দাও। 
সকলকে আপনার বলিতে পাবি যাহাতে, এমন করুণ! কর। তোমার 

অবশ্যই এই প্রার্থনা মনে থাকিবে , কিন্ত যাহার] শুনিতেছেন, তাহারা 

যে ইহা! মনে রাখিবেন, তাহা তজানি না। ইহারা যে ইচ্ছা করিয়া 
পরম্পরকে ভালবাঙদিবেন, তাহা! ত বুঝিতে পারিতেছি না । তোমাকে 

ভালবাসা এবং তোমার সঞ্থানপ্দিগকে ভালবাসা বড শক্ত। প্রাণ না 

কাদিলে, কি কেহ কাহাকে ভাজবাসিতে পারে? এই কয়েকটা ভাই 

ভগ্লীকে তোমার চরণে সমর্পণ কবিতেছি , যখন অনেক অন্গকুল 

ঘটনায়ও ইহাদের মধ্যে ভালবাসা আসিল না, তখন আর কাদিব কার 
কাছে? দীনবদ্ধে। ভালবাস। আনিয়া আমাদের ঘরে উপস্থিত কর। 

প্রেম-রাজ্যে স্থান দিয়! আমাদিগকে কৃতার্থ কর। এই প্রার্থনাটি 

তুমি মনে রেখ, উহা তুমি পূর্ণ কর। শাস্তি: শাস্তি: শান্তি; 



পরম্পরের বন্ধু ২১৯ 

পরস্পরের বন্ধু 

( ভারতবর্াঁয় ব্রন্মমন্দির, রবিবার, ৬ই পৌষ, ১৭৯৬ শক , 

২*শে ডিপেম্বর, ১৮৭৪ খৃঃ) 

হে দীননাথ। এ সম্বোধন যদি তোমার ভাল ন! লাগে, তোমারই 
অন্থরোধে তোমাকে ডাকি, হে দীনবন্ধে!। প্রাণবন্ধো ! এই বস্ধুহীনের 

বন্ধু। কেহই ত বন্ধু হইল ন| এ পুথিবীতে। তুমি পাপীর বন্ধু 
হইলে, কিন্তু মান্য আপনাকে এত বড মনে করে যে, সে পাঁপীর 

বন্ধু হইবে না। এমন নীচ, জঘন্য অপমানিত ব্যক্তির বন্ধু আর কে 

হইবে? তুমি স্বাভাবিক লালসা দিয়াছ, বন্ধুতা অন্বেষণ করিতে । 

ংসারে পাইলাম ন! , ব্রান্মদমাজে আসিলাম, এখানেও পাইলাম না। 

এখন কোথায় যাই / এইজন্য কোন প্রাচীন খষি বপিয়াছেন *ম্বর্গে 
তোমা ভিন্ন আর কে আছে এবং ভূমগুলেও তোমা ভিন্ন আমার আর 

কে আছে?” ধন্ত, দয়াময় পরমেশ্বর! তোমার দয়ায় অনেকগুলি 

উপকারী ভাই ভগ্রী পাইয়াছি, তাহাদিগকে তুমি আশীর্বাদ কর, 

কিন্তু যে বন্ধুর কথা বলিলাম, তাহা ত সংসারে নাই। শর-বন্ধুদিগের 
সঙ্গে মিলিয়া, হে দীনবন্ধো!! (তামার সঙ্গে নাক্ষাৎ করা কত নথ! 

ভে বন্ধুহীনের বদ্ধো। দয়ার সাগর? বন্ধু তোমার নাম। সেই পথ 
কোথায়, 'য পথে গেলে, উচ্চ দেবতা, তৃমি বন্ধু হইবে এবং পৃথিবীর 
সাকার মনুস্তও বন্ধু হইবে? হে দয়াল পিতা! তুমি পৃথিবীতে 
বন্ধু আনিয়া দিও, নতুবা মন্য়্ের ভ্রীবন ভারবহ হইবে। কিন্ত 
যতদিন না বন্ধুতা পাইব, ততদিন যেন, প্রাণেশ্বর! তোমার নিকটে 

বসিয়া প্রাণের ছুঃখ যন্ত্র দুব করি। কত ব্রাহ্ম ত্রাদ্ষিকা এই 

তোমার চরণতলে বপিয়া আছেন, কিন্তু ইহাদের মধ্যে কি দুইজনও 



২২, প্রার্থনা 

পরস্পরের সথা, বন্ধু হইতে পারেন ন11 বজ্ধুতা বিনা কিরূপে 
নর নারী পৃথিবীতে একা একাকিনী বাচিবে ? নাথ, তোমার কাছে 
বলিয়। সকল দুঃখ দূর করিতে শিখিয্াছি। আমর! ধস্য ] কিন্তু দুঃখী 
মন্গম্তদিগকে পৃথিবীতেও বন্ধুতা দাও। আম্রা একত্র হইয়া, হে 
অনাথবন্ধো | চিরপ্রাণসখা। ভাই ভগ্নী সকলে ভক্তির সহি তোমার 

ভ্ীচরণে প্রণাঘ করি। 
শাস্তি; শান্তি: শাস্টতিঃ। 

রা অপ 

যোগী ও ভক্ত 

| মুদদিয়ালী স্রাক্ষলমাজ, শুক্রবার, ১১ই পৌষ, ১৭৯৬ শক, 

২৫শে ডিসেম্বর, ১৮৭৪ খৃঃ ) 

হে প্রেমময় পরমেশ্বর! তোমাকে আমরা দেখি জ্ঞানচক্ষে, 

তোমাকে আমর! দেখি ভক্তিচক্ষে। যেমন তোমাকে দেখি সত্য 

বলিয়া, তেমনই তোমাকে দেখি আনন্দময় বলিয়া । ধ্যানশীল হুইয়াও 

তোমাকে দেখি, ভক্ত হইলেও তোমাকে দেখি । কত লোক কঠোর 

ধ্যান করিয়াও তোমাকে দেখিল না, আবার কত 'লাক কৃত্রিম 

প্রেমে মত হইয়াও তোষাকে সত্যরূপে দেখিল না। আমাদের কত 
সৌভাগা, আমরা তোমার সত্যমুখ এবং প্রেমমুখ ছুইই দেখিয়া কুতার্থ 

হইতেছি। ভ্রম নাই, অসত্য নাই, সকলই সত্য, এই আমাদের 

প্রাণনাথ কেমন স্থকোমল, ইহার মৃখ দেখিলে আবার ইচ্ছা হয় 
সকলকে দেখাই । প্রিয় পরমেশ্বর । ব্রাঙ্ধের কত সৌভাগ্য যে, এমন 
সময়ে তোমার সতামুখ এবং প্রেমমুখ দেখিতে অধিকারী হইয়াছেন। 

একটী ভিক্ষা! চাই, যাহাতে ইহা! অন্তরে রক্ষণ করিতে পারি, এই 



বিরুত মন ২২১ 

ক্ষমতা দাও। প্রত দয়াল! যদি তুমি সহায় হও, তবে আমর! ধ্যান 
ধারণা, এবং প্রেম ভক্তি একভ্র াধন করিতে পারিব। যেমন ধ্যানশীল, 
তেমন: প্রেমিকহৃদয়ে তোমার পূজা করিব। যেন এই স্থমিষ্ট পথ 
অবহেল! না করি। যোগীও হইব, ভক্তও হইব। এমন নখের 
অবস্থা আর কোথায় পাইব? আরও প্রেমিক কর, আরও ধ্যানশীল 

কর। দেখ, ষেন এই ছুঃখীদের কিছুতেই আর পতন না হয়। 

যতদিন বাচিব, আশীর্বাদ কর, তোমার পবিত্র চরণ সেবা করিয়া যেন 

রুততার্থ হই। 

শান্তি: শাস্তিঃ শাস্তিঃ। 

বিকৃত মন 

( ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, শনিবার, ১২ই পৌষ, ১৭৯৬ শক; 
২৬শে ডিসেম্বর, ১৮৭৪ খুঃ) 

হে গুণনিধি প্রেমের সাগর, মানুষের মনেতে সকলই করে। মন 

যখন ভাল হয়, তোমার প্রসাদে সকল স্থানে দ্বর্গের শোভা দেখি, 

স্বর্গের শব কর্ণকে প্রফুল্ল করে। সেই মনই যখন মন্দ হইয়া পড়ে, 
চারিদিকে নিরাশ! এবং অন্ধকার দেখি। অবশ্ঠই তুমি মঙ্গলের জন্য 
আমাদের মনের এরূপ গঠন দিয়াছ। মনেতেই হ্বর্গ, মনেতেই নরক। 

অপবিজ্, নিরাশ, সত নয়নে চারিদিকে কেবলই মৃত্যুর ব্যাপার । 

আমাদের মন যখন ভাল থাকে, তখন মন্দ হইতেও ভাল বাহির করিয়! 
লই। আবার যখন মন মন্দ হইয়া যায়, চক্ষুও নিজ্জীব হইয়া! পড়ে, অতি 
উৎকষ্ট স্থানে বসিলেও জঘন্ততা দেখি । মন যখন ভাল থাকে, খোর 

বিপদে প্রাণ যায়, তথাপি বলি, কি আমাদের সৌভাগ্য! কিন্ত মন 



২২২ প্লার্থন! 

যখন ভাল না থাকে, চারিদিকে ভাল অবস্থা, তথাপি বলি, এবার বুঝি, 

মরিলাম। এবার বুঝি, নর নারী সকলের মৃত্যুকাল উপস্থিত। সেই 
তোমার আশ্রম, সেই তোমার পুত্র কন্তা, সেই স্বর্গ কোথায় গেল, 
নেই পবিত্র ভালবাসা কোথায় গেল, সেই আশার কথা কোথায় গেল ? 

বাহিরের সকলই সেই প্রকার রহিয়াছে, বাহিরের সেই ঘর, বাহিরে 
সেই সকল লোক, কিন্তু তোমার সেই পুরাতন সম্ভানদিগের মন 

পরিবন্িত হইয়! গিয়াছে । কেবল ধাহারা পূর্বের অবস্থ। রাখিয়াছেন, 
তাহারা এই বাহিরের অন্ধকার মধ্যেও তোমার চরণ ধরিরয়! স্বর্গের 

দিকে অগ্রসর হইনেছেন। শ্মশানে স্বর্গ দেখায় এই আমাদের মন, 

স্বর্গে শ্শান দেখায় এই আমাদের মন। কৃপা করিয়া আমাদের মন 
ভাল করিয়া দাও, কেবল চক্ষু ভাল করিয়া দাও, যেন এই ঘরে 

তোমার উচ্চ অভিপ্রায় দেখিতে পাই । তুমি সেই আনন্দময়ী জননী 
হইয়া, তোমার পুত্র কন্যার সম্মুখে আনন্দের পাত্র ধরিতেছ, সেই 

শে!ভা যেন তোমার পবিজ্র ভারতাশ্রমে দেখিতে পাই । আমাদের 

হদয়ের ধন যে উচ্চ আধ্যাত্মিক আশ্রম, সেই প্রেম-নিঞ্তেন, সেই 

শান্তিনিকেতন এ কঠোর মনুষ্যদিগকে দেখাও। আমাদের মন 

ফিরাইঘা দাও। মন্দ স্থানে বাসিয়াও যেন ভাল দেখি। মৃত্যুর 

অবস্থাতেও যেন জীবন দেখি। তুমি একত্র করিলে, তুষি ভাল 
করিয়া দিবে। সেই তোমার মুখেব আলোক আমাদের সকলের 

মুধে পড়িয়াছে। হে ঈশ্বর, তোমার পুরাতন পুত্র কন্যািগকে 

উৎসাছে উত্তেলিত কর। চক্ষু যেন আমাদের শত্রু না হয়। ঘোর 

নিরাশ বিপদের মধোও যেন পরলোকের স্থল করিয়া লই । পৃথিবী 

তোমার আনন্দময় দয়াময় নাম কত কীর্তন করে, এই আশ্রমও যেন 

বিমুখ না হয়। তুমি যে এইস্থানে কত করুণ করিয়াছ। তোমার 



বিধান অসম্পূর্ণ রভিল ২২৩ 

গুরাতন করুণ শ্মরণ করিয়া, যেন চিরকাল তোমার প্রেম-নিকেতনের 
মহিমা! কীর্তন করিতে পারি । 

শাস্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ। 

পেপাল 

বিধান অসম্পুর্ণ রহিল 

( ভারতাশ্রম, সায়ংকাল, শনিবার, ১২ই পৌধ, ১৭৯৬ শক , 
২৬শে ডিসেম্বর, ১৮৭৪ খু: ) 

হে প্রেমময় ঈশ্বর, তুমি আমাদের কত উপকার করিয়াছ, পৃথিবী 

ভবিষ্বতে তাহা ক্জানিবে। তোমার উচ্চ কীন্তি এই আশ্রম। এই 
আশ্রমে তুমি কত দয়া করিয়াছ, কত দয়া করিবে, তাহা লেখা 

থাকিবে। কিন্তু একটী ফুল ফুটিতেছিল, তাহা ম্লান হইলে যেমন 
কষ্ট হয়, তেমনই তোমার এই ঘর, যাহা স্তন্দররূপে উঠিতেছিল, 

যাহাতে কত ফুল ফুটিতেছিল, যখন দেখিতেছি, সেই সকল ফুল ম্লান 

হইল, তখন দুঃখে ভ্দয় বিদীর্ণ হয়। আবার যদ্দি প্রেমভদ্কি তোমার 

প্রসাদে প্রস্ফুটিত হয়, তাহা হইলেই আশ্রমের দুঃখ দূর হয়। হে 

ঈশ্বর, অর্ধেক কার্য হইতে না হইতে, কেন আমর! স্থিয় হইদ্া 
দাড়াইলাম? তোমার উদ্যানের সৌনারধ্য সম্পূর্ণ হউক! দয়া করিয়া 
যদি এই পৃথিবীতে অলৌকিক ব্যাপার দ্বেখাইবার জন্ত এই ঘর শিম্মাণ 
করিয়াছ, এই প্রশ্রবণ বদ্ধ হইবে কেন? আরও যে জলের গ্রয়োজন। 

তোমার বিধান অসম্পূর্ণ রহিল, এই গভীর কলঙ্ক হইতে পাষণ্ড মহা- 

পাতকীদ্দিগকে উদ্ধার কর। তোমার বিধানের সম্পূর্ণতা কিরূপে হইবে, 

দেখাইয়া দাও। নর নারীর পরিজ্ঞাণের এক খণ্ড দেখাইয়া, আর 

এক খণ্ড দেখাও। আমাদের অধম মন্তকের উপর তোমার পবিত্র 



২২৪ প্রার্থন। 

চরণ স্থাপন কর। আর তোমার বিধানের প্রতিবন্ধক হইয়। থাকিব 

ন1। উপাসন।-সাধন দ্বারা, পরস্পরের শাসন দ্বারা মনকে পবিত্র করিব । 

যতদিন না তোমার স্থী পরিবারে প্রবেশ করিয়, ভোষার প্রসাদে 

তোমার প্রেম-নিকেতনের শোভা জগৎকে দেখাইব, ততদ্দিন ভোমার 

কার্ধা ছাড়িব না, এই অঙ্গীকার এব* এই আশ] করিয়া, ভোগার পবিত্র 
মঙ্গল চরণে বাবদ্বার প্রণাম করি। 

শাত্তিঃ শাস্তি: শাস্তিঃ 1 

নৃতন বৎসরের আশার কথ! 

( ভারভাশ্রম, প্রাতঃকাল, শনিবার, ১৯শে পৌষ, ১৭৯৬ শক, 

২র1 জানয়ারি, ১৮৭৫ খুঃ ) 

হে আমাদিগের মঙ্গলময় পরমেশ্বর, সকলে মিক্ত হইয়া আবাব 

তোমার চরণতলে মন্তক রাখিতেছি। কত সামগ্রী দিয়াছ, কত 

সামগ্রী তুমি দিবে, এই আশা করিয়া তোমার দিকে তাকাইতেছি। 

তাহারাই আমাদের শত্রু, যাহারা হবদয়ের আশার প্রদীপ নির্বাণ করিয়া 

দেয়, উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে দেয় না। তাহারাই আমাদের বন্ধু 
ধাহারা আশার প্রদীপ জালিয়া দেন, অস্তরের প্রেম শুকাইলে প্রেমের 

নদী আনিয়া দেন, এবং আমাদিগকে অবসন্ন মুতপ্রায় দেখিলে, 

সঙ্জীব করেন। এই যদি শক্র মিত্রের লক্ষণ হয়, তবে আশ্রমের লোক 

পরস্পরের শক্র কি বন্ধু, তুমি বিচার করিয়া দেখ। আমর! পরম্পরেব 

বন্ধুতা করিতেছি, কি শক্রতা করিতেছি, তুমি দেখ। হা! সিদ্ধান্ত 

না হইলে, আমরা একত্র থাকিতে পারিব না। এত দিনের মিলন 

ছিন্ন হইয়া যাইবে, যদি এই কথার মীমাংসা না হয় । আমাদের হত্ডে 
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কি আম্মার প্রদীপ না। আমাদের হত্ডে ওপ্ত নিরাশার অস্ব রাখিয়াছি, 
তাহ! তুমি জামিভেম্ছ। যে.নিকশকে আশ! দেয়, লে জগতের বন্ধু 
আমাদের ঘোর অপরাধ হইয়াছে, এই বিষয়ে। আমর! পরম্পরকে ভাল 
কথ। বলিয়া কোথায় উৎসাহী করিব, না, যেখানে আশ! ছিঘ, সেখানে, 
নিরাশা, মেখানে সরসসতা ছিল, সেখানে কঠোর ব্যাপার সকল, আনিষ্কা 
উপস্থিত, করি । নৃত্তন বৎসর, আশার কথা শুনিব, আর শুনার, আশার 
কথায় মাতিব, আর মাতাইব। দীনবন্ধো, যাহাগিগকে তুমি'চিকিৎসক 
করিলে, যাহার! অন্তের রোগ প্রতভীকার করিবার ভার লইল, ভাহারাই 
যদি বলে, রোগ' আর যায় না-_যাহাদিগকে তুমি ডাকিয়া! স্বর্গের 
সরোখর হইতে অস্কুভ লইয়া বলিলে, “ইহা জগতের লোককে পান 
করাও,* তাহারাই যদি বলে, এই অমৃত পান করিলে দুঃখ যায় না-_ 
তবে তাহাদের দ্বার] কিরূপে জগতের কল্যাণ হুইবে ? যাহার্দিগকে 
তোমার পরিবার গঠন করিতে ভাকিলে, ভাহার! যদ্দি নিরাশমনে 
গালে হাত দিয়! বলে-_'আর আমাদের মধ্যে ভ্রাতৃভাব, ভশ্লীভাব হইবে 
না--তাহারাই যে জগৎকে নিরাশ করিতে চলিল। তোমার নিকট 
কেবল এই জাদেশ প্রার্থনা! করি, তুমি বলিয়া দ্বাও, নর নারী সহস্র 
পাপে বিদ্ধ হইলেও, নিরাশার কথা মুখে আনিতে পারিবে না। তুমি 
যে বলিয়া, নিশ্চয়ই আমর! পরিত্রাণ পাইব * তোমার মুখের মধুর আশ- 
বচন, কি আমর! ভুলিয়া! যাইব ? কেন পৃথিবীর লোকের কথায় প্রবঞ্ধিত 
হইব 1 প্লেমময়॥ তুমি কথা কহ। তুমি আমাদের সমঘ্ত জীবনের. 
শেষ পরিআখ করিরে, 71, ছুগভি করিবে, বলিয়া দাও । তুমি কি বল 

নাই-যে, মুগ ছর্গতি-পর, আমরা নৃতন, পুণোর বস্ত্র পরিধান করিয়া 
হাদিতে হাসিতে, স্বর্গে চলিয়া, যাইব? তুমি ত বলিয়াছ, যার ভার, 
লইয়াছি আমি, ভার, শেয় অমঙ্গল হইবে না। যে পুত্র, যে কন্ত!* 

২৯ 
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আমার আশ্রয় লইয়াছে, কিছুতেই তাহার মৃত্যু নাই। সহন্র লোক 
যদি তয় দেখায়, “তুই ত ধাচিবি না, তোর ঘরে কলহ বাড়িয়া! উঠিবে”, 
যাহার এই কথা বলিবে, পিতঃ, অস্ত্র দাও, বিশ্বাস-অগ্ত্র দিয়া নিমেষের 

মধ্যে এ সকল কাটিয়। ফেলিব। কাহারও মিথা। কণ্া শুনিব না, 

তিনি যত শ্রদ্ধেয় হউন ন|/ কেন। এই কাণ আশার কথা' শুনিবে। 

এই "মুখ আশার কথা বলিবে। আশার উদ্যান হইবে, আমাদের 

মধ্যে । 'ভাল হইব, মন্দ হুইব ন।। বাচিব--মরিব না, এই আশার 
কথা বুকে বাধিব। হে ঈশ্বব, বুঝিয়াছি তোমার কথা । আর মানুষের 
কুটিল যুক্তি শুনিব না। আশা-সহ্কারে যেন চিরকাল তোমার পথে 

চলিতে পারি । আশার গান করিয়া, থেন আনন্দে তোমার রাজ্যে 

চলিয়া যাইতে পারি । 

শান্তি শান্তিঃ শাস্তিঃ। 

আশার কথ শুনা ও 

( ভারতাশ্রম, পায়ংকাল, শনিবার, ১৯শে পৌষ, ১৭৯৬ শক , 

২র! জান্ছয়ারি, ১৮৭৫ খুঃ ) 

হে পতিতপাবন ঈশ্বর, একদিনও কি তুমি আমাদের কাহাকেও 

বলিয়াছিলে যে, আমি তোমার গতি করিব না, কত দিন মঙ্গল বিধান 

করিয়া অবশেষে তোমাকে জঙ্গলে ছাড়িয়া দ্রিব? তব কেন মন্ধস্ত- 

সম্তানদিগের মুখে কোন্ দিন নিরাশার কথা বাহির হইল, তাহ! 
ভাবিব? তোমার মুখের কথান্ আমাদের নিরাশ, ভয়ের কথা 

লজ্জিত হইল। আর কাহারও কথা শুনিব ন|। পাপী হইয়াছি বলিয়া! 
ভাল হইব না, অন্ধকার দেখিয়াছি বলিয়া আলোক দেখিৰ না, কে 



তোমার মুখের আলোক ২২৭ 

বলিল? যে এ সকল নিরাশার কথা বলে, সে মিথাবাদী। ছে 
সত্যবাদী ঈশ্বর, আশার কথা শুনাও। আশার প্রদীপ নিবাইতে 
অনেকে আছে, প্রাণে বধ করিতে পারে, এমন লোক অনেক আছে। 

আশার কথা কেবল বল তুমি। হে দীনেশ্বর, আমাদের অধম মন্তকের 

উপর তোমার আশাপ্রদ চরণ স্থাপন কর। দিনরাত আশা সাধন 

করিব। এ আমাদের ত্বদ্িন আদিতেছে, এ নর নারীর ছুঃখের 
দুর্দিন দুর হইতেছে, এই আশা! করিয়া, আমরা তোমার দীন ছুঃখী 

পুত্র কন্তা সকলে ভক্তির সহিত তোমার এঁ পবিভ্র চরণে বার বার 
প্রণাম করি। 

শাস্তিঃ শাস্তি: খাসি: 

তোমার মুখের আলোক 

( ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, শনিবার, ২৬শে পৌষ, ১৭৯৬ শক; 

৯ই জানুয়ারি, ১৮৭৫ থুঃ) 

হে প্রেমসিদ্ধো, চিরহুন্দর পরমেশ্বর, স্বর্ণ অপেক্ষাও উজ্জল সিংহাসনে 
বসিয়া তুমি। অন্ধকার অপেন্বাও অন্ধকার আমরা নিতাত্ত কাকার 

হইয়। তোমাকে ডাকিতেছি । তোমাকে দেখিয়া সুন্দর হব, সুন্দর 

জীবন সঞ্চয় করিব । মনের ভাব, মুখের কথা এবং আলোচনা সুন্দর 
করিব। পিতঃ, ইঙ্গিত পাইয়াছি, আভাস পাইয়াছি, তোমার মুখ 

হইতে যখন সৌন্দরধধোর প্রভা পডে, তখন কদাকারও সুঙ্জছর হয়। যখন 

তোমাকে না দেখিয়া একাকী থাকি, তখন সকলই বুৎসিভ। যখন 

ভক্ত হইয়া তোমার চরণতলে এবং তোমার ভক্তর্দিগের পদতলে বসিয়। 

তোমার উপাসনা! করি, তখন কুৎসিত জীবন সুন্দর হইয়া উঠে। 



২২৮ প্রার্থনা 

তোমার কাছে বসিলে, তোমার মুখের সৌন্দরধ্য পাপীদের মুখের উপর 
পড়ে। হে নাথ, আজ এই আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করি যে, তোমার মুখের 
সেই লাবণ্য সকলের মুখে পড়ুক । তোমার উপাসনা ঘরে এবং 

সংসারক্ষেত্রে, সকল স্থানেই তোমার আলোকে সকলের মুখ সমূজ্জবলিত 
হউক । আমাদের স্কলেরই মুখ কদাকার ; কিন্তু তোমার দিঁক হইতে, 
তোমার সম্পর্কে পরম্পরকে দেখিলে, সকলেই স্থন্দর হন। প্রিয় ভ্রাতা, 

প্রিয় ভগ্লীদ্দের ত মেই মুখ তূমি করিয়া! দিতে পার-_যদ্ি তোমার 
মুখের আলোক তাহাদের মুখের উপর ফেলিয়া দাও। অতান্ত সাধু 
ভাই এবং সাধবী ভত্ীরও সৌন্দধ্য থাকিবে না, যদি তোমার মুখের 
আলোক তাহাদের উপর না পড়ে। এই বিশেষ প্রার্থনাটী শুন খন 

কলে মিলিয়৷ তোমার নিকটে বনি, তখন যেন তোমার মুখের সৌনরধা 
আসিয়া! আমাদের মুখে পডে, যেন তোমার স্বর্গের আলোকে সকলকে 

সমুজ্জলিত দেখিতে পারি। তাহা! হইলে আর আমার্দের জন্য কিছু 
করিতে হইবে না| ভাইকে ভালবাসা, ভগ্বীকে শ্রদ্ধা করা অপেক্ষ! 

আর কিছুই সহজ হইবে না। তখন তাহাদিগকে দেখিলেই বুঝিতে 
পারিব, ইহারা সামান্য নহেন। দেখিবামাত্র হ্বদয়ে ভক্তি এবং প্রণয়ের 

সঞ্চার হইবে। যে ভাই ভগ্ীকে অপবিত্র বলিয়। ঘ্বণা করে, কিরূপে 

ভাহার হৃদয় পবিভ্র হইবে? তোমার আলোক না! দেখিয়া যতদিন 

অন্ধকার মধ্যে বাস করিব, ততদিন ত পরস্পরের প্রতি কল্পিত ব্যবহার 

থাকিবেই। তুমি যাহাদের মুখের ভূষণ হও, তাহার! কি কদাঁকার 

থাকিতে পারে? তোমার সৌন্দর্যা দিন দিন আশ্রমবাসীদের উপর 

প্রকাশ কর। পুরাতন অন্ধকার চলিয়া যাক্, নূতন আলোক সকলকে 
স্থন্দর করুক । 

পরম সুন্দর পরমেশ্বর, তৃমি যাহাদ্দিগকে সখী কর, তাহারা কি 



সব কেডে লও ২২৯ 

কদাকার হইতে পারে? তুমি যাহা্দিগকে পবিত্র কর, ভাহারা কি 
অপবিভ্র হইতে পারে ? নৃতন মুখ সকলের করিয়! দাও। দেখিব, সেই 
সকল ভাই, সেই দমকল ভগ্মী আর নাই। ইহা দেখিয়! জীবনকে পবিভ্র 
করিব। পরম্পরের সন্ব্ধে সখী হইব । হে ঈশ্বর, গরিব বলিগ্রা আমা 
দের এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। 

শান্তিঃ শাস্তি শাস্তি? 

সব কেড়ে লও 

( ভারভবর্ষীয় ব্রদ্ষমন্দির, পঞ্চচত্বারিংশ মাঘোৎসব, প্রাতঃকাল, রবিবার, 
১২ই মাঘ, ১৭৯৬ শক, ২৪শে জানুয়ারি, ১৮৭৫ খৃঃ) 

প্রীণেশ্বর। আজ এই প্রার্থনা যে, এই বেলা, এই শুভ মূহুর্তে 
আমার্দিগকে তুমি ভূলাইম্বা লও। এখন যাহা! বলাবে, আমর সকলে 

তাই বলিব। এই বেলা আমাদের ধদয় প্রাণ কেড়ে লও । এখন 

আমরা তোমারই, তুমি আমাদের সব কেড়ে লও, কিছু যেন আর 
আমাদের না থাকে। আত্ব যেমন তোমার, তেমনই চিরকাল আমি 

এবং আমরা সকলেই তোমারই হইয়া থাকিব। জননি! জননি! 

আক্জ যে আমাদের অধিক বয়স হইয়াছে, এমন মনে হইতেছে না। 

বালকের মত তোমার কাছে বিয়া আছি। আজ এক বৎসরের 

শোক চলিয়া গেল। এ কি ন্বর্গের যাছু? তোমার নামে সকল শক্র 

পলায়ন করিল। স্থযোগ হইয়াছে, প্রাপনাথ ! পরিষ্কত আকাশে 
সম্ভানদ্িগকে আজ পাইয়াছ। আজ যদি সন্তানদিগকে চিরপ্রমত্ত 

করিয়া লইতে পার, তবে তোমার ইচ্ছা পুর্ণ হইবে । আজ আমাদের 
পুরাতন চস্ছু নূতন হইল। কোন্ দেশ হইতে কি মন লইয়া আসিয়া" 



২৩০ প্রার্থন। 

ছিলাম, কাহাদের লঙ্গে বিবাদ করিতাম, আজ কি হুইল। এই নিগুঢ 

কৌশল কে জানে ? কোথায় ছিলাম, কোথায় আসিলাম, এই ভক্তিঘরে 
বসিয়া, ভক্তবংসল তুমি, তোমাকে আমরা প্রেম ভক্তি দিচ্ছি। এক 

দিন মনে ব্যথা হইত, পাছে কিছুদ্দিন পরে আমাদের ভক্কি-প্রেম-ফুল 
শুফ হইয়। যায়, কিন্ত এই সব ফুল কি শুকাইতে পারে? তোমার 

ত্বর্গেতে ইহাদের জন্ম। ভক্তত্বদয়ে তুমি যে ফুল বিকশিত করিয়াছ, 
তাহাতে তুমি যে জলাশয় খনন করিয়াছ, এবং তুমি যে নদী প্রবাহিত 
করিয়া! দিয়াছ, সে সকল কি শুষ্ক হইতে পারে? তুমি যে ভক্তি-জল 

পাঠাইতেছ, তাহা যে ফুরাইবে না। ম] হয়ে শিখাইরা দিচ্ছ, বৎস । 

বল্ না, তোর এই ভক্তি-জল ফুরাইবে না। তুমি বিশ্বাস দিতেছ, আমি 

মরিব না। অজর, অমর তোমার এই বালক বালিকাগুলি। ভ্রীবননাথ । 

প্রাণগতি ! তোমাকে ভালবাগিব, আর যাহারা তোমার সন্তান, 

তীহাদিগকেও ভালবাসিব। ভিতরে তোমার মুখের বচন শুনিব। হে 

প্রাণেশ্বর। প্রাণ দিতে তুমিই পার। সৌন্দর্য দেখাইতে তুমিই পার, 
মত্ত তুমিই করিতে পাব । আমাদিগকে তোমার প্রেমে প্রম্ত করিয়া, 
পৃথিবীতে তোমার স্বর্গের শো] দেপাও , তাহা হইলে আমাদের মৃত্যুর 

পর, এই পৃথিবীতে যে সকল সাধু লোক আসিবেন, তাহারা অন্বেষণ কবিয়! 

দেখিয়া বলিবেন, এ কতকগুলি লোকের মন হইতে ভন্তির মধুর অগ্নির 

ঘু'রা উঠিতেছে ৷ আমরা পৃথিবীতে ইহা দিয়া যাইব । এট কি তোমার 
সেই স্বর্গের ঘরঠ সে শাস্তি নিকেতন? এই ঘর কেহই ছাড়িয়া 

যাইতে পারিবে না। এ সোণার শ্রঙ্খল হাতে লও, আর আমাদের 

মুখে ক্রমাগত প্রেম মদ চাল , আর যখন দেখিবে, আমর! মদ পানে মত্ত 

হইয়াছি, তখন এ শৃঙ্খল দিয়া বাধিয়া ফেলিও। যদ্দি অচেতন করিতে 
হয়, এই ভক্ভি-রসে আমাদিগকে অচেতন কর 'হে সুচতুর হইতেও 



মাকে দেখিয়। সখী ২৩১ 

হ্ুচতুর পরমেশ্বর 1 তুমি দুষ্ট নম্তানদিগকে বীধিয়াছ। আরও প্রেমের 
কল, ভক্তির কল চালাইতে থাক। এস, পিতঃ1 এতদ্দিন পর আজ 

তোমাকে ধন্যবাদ-পূর্ণ প্রণাম করি, ভক্তি ফুল-মালা লইয়া তোমার 

চরণে দিই । অবাক্ ভক্তদিগের অবাক্ ঈশ্বর | সৌন্দধা-পূর্ণ (প্রেমময়ী 
জননি। প্রাণ ভগ্ন হয়, যখন ভাবি, কেমন করে তোমাকে ভুলিয়া 
যাই? হে প্রাণেশ্বর। অত্যন্ত আহলাদিত অন্তঃকরণে, তোমার 
ভক্ত সন্তানগণ, তোমার ভক্ত প্রজাগণ, তোমার দাস দাসীগণ, দেখ, 

সকলে মিলে তোমার চরণে ভক্তির সহিত প্রণাম করিতেছি । 
শাস্তি শান্তিঃ শাস্তিঃ ? 

ম।কে দেখিয়। সখা 

( ভারতাশ্রম, ব্রান্মিকাসমাজের উৎসব, প্রাতঃকাল, সোমবার, 

১৩ই মাঘ, ১৭৪৬ শক , ২৫শে জানুয়ারি, ১৮৭৫ খৃঃ 

হে নরনারীদিগের পরম দেবত।, এই উৎসব-সময়ে তোমার 

নিকট জগদ্ধাসিনী সমস্ত ভগ্রীর্দিগের যাহাতে কল্যাণ ও পরিজ্ঞাণ হয়, 

এজ্ন্ত যাক্রা করিতেছি। তুমি যেমন পুরুষ্দিগকে অল্পে অল্পে উন্নত 

করিতেছ, সেইরূপ কোমলগ্রকৃতি নারীগণও যাহাতে তোমার নিকটে 

বপিয়া জান ধর্খে উন্নত হন, এই বিধান কর। যে সকল ভদ্নীরা এখনও 

তোমাকে পিতা! বলিয়া ডাকিতে শিখিলেন না, এখনও ধাহার! পাপ 

কুসংস্কারে বন্ধ হইয়া! রহিয়াছেন, তুমি বিনা কে তাহাদিগকে উদ্ধার 

করিবে? ন! পান তাহারা সাহাযা স্বামীর নিকট, না পান তাহারা 

সাহায্য পিতা মাতার নিকট। পিতঃ, তোমার মে সকল দুঃখিনী 

কন্যাদের কি করিলে? তোমার সত্যের আলোক কি পৃথিবীর অপ্ধ 



২৩২ প্রার্থনা 

তাগেই বন্ধ থাকিবে? তুমি ভ পক্ষপাতী নহ। পুত্রকে চরণতলে 
স্থান দিবে, আর কন্যাকে বিদায় করিয়! দিকে, পিতঃ, এমন নিষ্ঠুর ত 
তুমি নহ। কন্তাদিগের ছুঃখ দূর করিবে, তাই ত এই আশ্রম নিশ্ম্াণ 
করিয়াছ। আশীর্বাদ কর, যাহার! এই আশ্রমে বাস করেন, তাহারা 

ঘেন পৃথিবীর জবন্ত অপবিত্র ভাব পরিত্যাগ করিয়া, স্বর্গেরঃ দেবভাব 
এবং দেবীভাৰ পাইয়া, পৃথিবীতে পারিবারিক পরিজ শান্তির উদাহরণ 
প্রদর্শন করেন। জগতের ভাই ভশ্বী সকলে মিলিয়া, নাথ, কবে 
একত্র তোমার নিকট উপস্থিত হইব? নাথ, অগতের, ছিজ্ঞ ভিন্ন, 

স্থানে আমাদের যত জ্বাতির ভগ্নী আছেন, সকলের উপর তোমার 

আশীর্ববাদ-বারি বধিত হউক সকল নারী তোমাকে দেখিয়া মুগ্ধ 
হউন। যেমন আজ এই ভর্ীর! তোমার চরণতলে বসিয়াছেন, এইরূপ 
তোমার সমুদ্র কন্তারা তোমার কাছে বসিতে শিক্ষা! করুন| তোমার 
প্রেমরাজ্য সমস্ত নাবীজাতির মধো প্রতিষ্ঠিত কর। এ্রদ্ষরুপা হি 

কেবলং' ৷ 

প্রেমময়ি জননি, স্সেছের পিতা মাতা॥ কি ছুঃখ তাহাদের, ধাঁহারা 

তোমাকে দেখিতে পান ন!। তোমার হাতত দিয়া আমদের চচ্ছ 

খুলিয়া দাও, যে একরার. তোমার দর্শন পায়, তাহার ত দুঃখ থাকে, 

না। পিতঃ, এই তোর সমক্ষে কয়েকটী-তত্রী বসিয়া আছেন, ইহার! 
তোমাকে কিরূপে দেখিবেন 1. আবার ইহারা ছাড়া য়ে আমাদের 
আরও কত ছুঃখিনী ভদ্রী আছেন, তুমি তাহাদেরও উপকার কর। 
তুমি ত জান, অস্তর্ধামী, তোমাকে বলিব কি? তোয়ার অধর্সন- 

যন্ত্রণা ষে সঙ্থ হয় ন1। প্রাণ থাকৃতে তোমার মুগ দেখিলাম না, এই 
ছুখ সহ হয় না। আর কে আছে, ইহাদের ছুঃখ ছুর করে? তুমিই 
অগতির গতি। তোমার & চরণের নঙ্গে ইহাদের? হুদুয়গুলিকে বীধ। 



মাকে দেখিয়! হুখী ২৩৩ 

ঘেসন বপ-লাবণা দেখাইয়া ভক্তজনের লোভের বস্ত হইয়াছ, তেখনই 

ধেন শুা”তে পাই, আঙ্গ আশ্রমের অমুক ভগ্নী, কাল অমুক ভত্ী 

তোমাকে দেখিস সুখে মন্ত হইয়াছেন। নাথ, আশীর্বাদ কর, তোমার 

আশীর্বাদে সকলই হয়। 
ঈশ্বর! তোমার সন্তান তোমাকে দেখিতে চায়, তুমিও তোমার 

সন্তানকে দেখা না দিয় আর কাহাকে দেখা দিবে? এবং তোমার 

রূপ-লাবণা আর দেখিবেই ৰাকে? পিতঃ1 অনেকবার তোমাকে 

দেখিয়া মোহিত হইয়াছি। আরও ইচ্ছ৷ হয়, তোমাকে আরও ভাল 

করিয়া দেখি। হে প্রিয় পিতঃ। তুমিও ইচ্ছা কর, দেখা দিবে, 

তোমার দুঃংখিনী কন্াবাও তোমাকে দেখিতে ইচ্ছা করেন। ইচ্ছারত 

মিলন হষ্টল। ছৃঃখিনীকে এত দিনের পর পিতা দেখা দিয়া কৃতার্থ 

করিয়াছেন, এই কথা তোমার প্রত্যেক কন্যা বলিতে শিখুন। বিচার 

কর, বিচারপতি । যদি তোমার সন্তান তোমাকে না দেধিল, তবে 

জীবন কি জগ্ত 7 আশীর্বাদ কর, তোমার বঙ্গদেশের মেয়েরা, তোমার 

দর্শনের আ'লাকে তোমাকে ম! বলে ডেকে সুখী হউন, প্রফুল্ল হউন । 

সকলকে নিকটে ডেকে দেখা দ্াও। তোমার দর্শন পেতে যেন 

সকলের অভিলাষ হ্য়। আজ যেমন শোভা করিয়া বসিয়া আছ, 

এমনই তুমি তোমার স্বর্গে চিরকাল তোমার ভক্তদিগের সঙ্গে বসিয়া 

আছ। স্বর্গের লোকদের দুঃখ নাই, আর্শন যন্ত্রণা কি, তাহার! জানেন 

না। কবে আমরাও স্বর্গে বসে, তাহাদের তায় চিরস্থখী হইব? 

“্হদে হেরিব, আর অভয় চরণ পূজিব?” আজ আর কািবার সময় 

মাই। হে দয়ার সাগর । এই যে উৎসব স্থুসম্পনন হইল, কৃতজতা 

নাও। এই ভিক্ষা কার, এই যে কাদিলাম, এই জলে যেন ফল হয়। 

শিতঃ1। এত অনুগ্রহ দেখালে, এই কয়েক দিন। তোমাকে ছাড়িয়! 

৩৩ 



২৩৪ প্রার্থন! 

মাই কিন্ধপে? তাই ডাকিভেছি, ছ্ছননি! কাছে এসে বস, এই 
আমাদের অবিশ্বাসী মন্তকের উপর তোমাব শ্রীচরণ স্থাপিত কর। 
তোমার প্রসাদ পরম্পরের লঙ্গে পবি্ম প্রণয়ের সম্পর্ক স্থাপন করিব । 

তোমার মৃখ দেখিতে দেখিতে আমাদের হৃদয়ে গভীর আহলাদের 

জল উথলিয়া উঠিবে। হে মাতৃহীনের মাতঃ। ভাই ভঙ্ী সুকলের 
জননি! এই আশ! করিয়া, তোমার শ্রীচরণে আমরা ভক্তির সহিত 

নমস্কার করি। 

শাস্তিঃ শাস্তি: শাস্তি: 1 

সাধু ইচ্ছ। 

( ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির, রবিবার, ১৯শে মাঘ, ১৭৯৬ শক , 
৩১শে জান্নয়ারী, ১০৭৫ থৃঃ) 

হে প্রেমময় পরমেশ্বর, কতবার অন্তরের অন্তরে তুমি গ্রকাশিত 

হুইয়াছ। আমরা এত পাপ করিয়াছিলাম যে, পৃথিবী বলিল, এ 

পাপের প্রায়শ্চিত নাই, কিন্তু তৃমি বলিলে, আমরা ইচ্ছা করিলেই 

পাপ হইতে পরিত্রাণ পাইব। ভাল উপাসনা যদি না হয়, মচুস্ত ইচ্ছা 
করিলেই ভাল উপাসনা করিতে পারে। তোমার ইচ্ছা ভিন্ন কে 

কবে বাচিয়াছে ? যথার্থ সাধু ইচ্ছা যখন উদ্দিত হয়, তুমি ত আপনি 

তাহার লহায়তা কর। সম্প্রতি যে তোমার এত ধন পাইলাম, 
বুঝিভেছি, যদি উচ্ছা হয়, তবে রাখিতে পারিব। পিতঃ, ইচ্ছ! থাকিলে 

কে তোমাকে দেখিতে পায় না? এমন কবে ঘটিয়াছে যে, তোমার 

জন্ত কাদিয়া তোমার দর্শন পাই নাই? এমন আশীর্বাদ কর, ষেন 

আমর! সাধু ইচ্ছা দিন দিন পোষণ করিতে পারি। যাহাতে অপাধু 



বৈরাগী ঈশ্বর ২৩৫ 

মনে সাধু ইচ্ছার উদয় হয়, কুপা করিয়া তুমি এমন বিধান করিয়া 
দাও। 

শান্তি শাস্তিঃ শাস্তিং। 

শা 

বৈরাগী ঈশ্বর 

( ভারতবর্যাঁয় ব্রদ্মমন্দির, রবিবার, ১ল! চৈত্র, ১৭৯৬ শক , 
১৪ই মার্চ, ১৮৭৫ খুঃ ) 

হে ঈশ্বর, যতই তোমার বিষয় ভাবি, ততই অবাক হই। একাজ 
মনে করিতাষ, তে বাতি, একটু সখ ছাড়িত, নে বৈগাগী। কিন্ধ 

তোষায় মত বৈরাগী কে আছে? কৈ, ঈশ্বর! দিলে ত সকল সুখ্য 

কিন্ত একদিনও তোমার মুখ ক্লান দেখিলাম না। কুপণ ত কখমও 

হইলে না। দাও, দাও, এই কথা তোমার স্বর্গরাজ্যে সর্ধবদা' উচ্চারিত 
হইতেছে । প্রেম বিলাইতেছ অপমান সহ করিয়া। দেখ, পিতঃ! 

তোমার মধুর ব্যবহার, আয় আমাদের কঠোর ব্যবহার। প্রকৃত 

বৈরাগ্য-পথ অঙ্গনরণ করিতে আমাদিগকে শিক্ষা দাও। কিসে' ভাই 

ভগ্নী ভাল থাকিবেন; এইজন্য যেন আমদ্প! ভাবি, এইজন্য যেন আমদ্া 
যত্ব করি। হে বৈল্াগী পিতঃ1 তৃমি যেমন সকলকে স্থখী' ঝরিধার 

অন্ত বিস্তীর্ণ জগৎ বিস্তার করিয়াছ, আমর যেন পরম্পরক্ষে তোমার 

পবিত্র হ্থখে স্থ্থী করিবার জন্ত বাত্ত হই, এই আশীর্বাদ কর। রূলশুন্ 

বৈরাগা লইয়া আপনাদিগকে এবং অন্থকে আর নিধ্যাতন করিতে 

দিও না। শান্তিপূর্ণ বৈরাগ্য লইয়া, তোমার দ্বর্গের অসীম সুখ সম্ভোগ 
করিয়া, আমরা যাহাতে চিরনুখী হই, হে ব্র্মমন্দিরের দেবতা! তুমি 
আমাদের এই আশা পূর্ণ কর। শাস্তিঃ শাস্তিঃ শান্ধিঃ! 



২৩৬ প্রার্থনা 

একেবারে মোহিত কর 

€ ভারতবর্ষীয় ব্রদ্ষমন্দির, রবিবার, ৩ৎশে শ্রাবণ, ১৭৯৭ শক, 

১৫ই আগঞ্ট ১৮৭৫ থুঃ) 

হে প্রভো। বাহিরের উপাসনা ফুরাইল কিন্তু তুমি' ফুরাইলে 
না, আমার মনও ফুরাইল না। এখন তুমি আমি বলে আমোদ 

করি। এমনই অম্বতাভিধিক্ত কথাগুলি বলিয়া প্রাণ কাড়িয়া লইলে 

যে, তোমার কথা না শুনিলে আর কিছুই ভাল লাগে না। আগে 

জানিতাম না বে, তুমি মলিন মানবকে একবারও উঠিতে দিবে না। 

তুমি ছাড়িতে চাও না, তোমাকে আমি ছাড়িব? পাপটা ঘে আমার 

হইবে। বিচ্ছেদের কারণ আমি হইব? আমি মনে করিতাম, 

উপাসনার সমম্ন আছে, তুমি যে এমন করিয়া যোল আন! প্রাণ 
কাড়িয়া লইবে, তাহা! ত জানিতাম না। দুই আনাও রাখিতে দিবে 
না। প্রেমময়! লও এই প্রাণ, তুমি প্রেমে সকল সাধককে মত্ত 
করিয়া ফেল। প্রাণকে একেবারে মোহিত করিয়া ফেল। তোমার 

শিশ্কদদিগকে প্রেমবন্ধনে বাধিয়া ফেল। এমন মিষ্ট কথা কে ৰ! 

গুনাইবে? কেবল কতকগুলি কদাকার মুখ পৃথিবী দেখায়। 
প্রেমসিদ্ধো ! তোমার মত রূপ আর কোথায় দেখিব? এমন কথ! 

কোথায় শুনি? তাই বলি, তোমার প্রেমের মধ্যে আমাদিগকে 

ডুবাইয়া রাখ, আমর] খুব নুখী হুইব। 
শান্তি; শাস্তিঃ শাস্তিঃ। 



প্রগাচ মৃন্তত! ২৩৭ 

প্রগঢ় মণ্ততা 

( ভারতাশ্রম, শুক্রবার, ২রা আশ্বিন, ১৭৯৭ শক , 

১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৮৭৫ খৃঃ ) 

দাতা, প্রেমময়, করুণাময় দাতা, কত লোককে কত দিতেছ, 

গরিব কাজালদিগকে মুক্তিরত্ব কবে দিবে? হে দাতা, তোমার 

দানের উপরই একমান্ধ নির্ভর, আর উপায় নাই। দাতা হয়ে দান 

করিতেছ, না, তুমি অম্বতরস বিক্রয় করিতেছ? হে দয়াময় পরমেশ্বর, 

তোমার ত খুব ভালবাসা আছে, গুনিয়াছি। এই যে তোমার কাছে 

এত পাওয়া যাইতেছে, ইহা দান, না, বিক্রয়? এ পাত্রটীতে কি? 
এ আলমারীর উপর কি? যেটা দিলে, এটা খুব মিষ্ট। কিন্তু দেখ, 

দয়াবান্ ঈশ্বর, এটা থাকে না যে। খুব ঝোক, একেবারে দিন 
রাত নেশা, ভক্তের ভাষা জান তুমি, অবিচ্ছেদ্ধে প্রমত্তত! সাধু ভাষায় 
যাকে বলে, এট। খেলে যে তাহ] হয় ন|। এটাও খুব ভাল সামগ্রী; 

কিন্তু খুব নেশা মত্ত অবস্থা যে ইহাতে হয় না। অনেক ভাল সামগ্রী 
এ আল্মারিটা থেকে খাওয়ালে, কিন্তু আজও তেমন মাতাল ত 

ইলেম না, খন খুব রাত্রে চৌকিদার এসে লাথি মার্ছে, আর ধযক 
দিয়া বল্ছে, কে তুই, চলে যা, আমি বলছি, আমি যাতাল, না, জমি 

যাব না। জাখি মার্ছে, ধমকাচ্ছে, গালাগালি দিচ্ছে, আমি বসেই 
আছি, কেবলই হাস্ছি। সংসার লাখি মারে, আমি বল্ছি, এ লাখি 

খুব মিষ্ট) আমাদের ভিতর কেহই তেমন হয় নাই। তবে এ 

আল্মারিটা খুলে আরও ভাল জিনিস দিলে না কেন? এ তোমার 
কেমন বিচার? যার| তোমাকে পয়সা দেয়, ভাদের তুমি এ আল্মারির 

জিনিম দাও না। তাই তুমি আমাদের বল্ছ, পয়সা দিয়েছিস কেল? 



২৩৮ প্রার্থন। 

চৈতন্য প্রতৃকে যে জিনিস খাওয়ালে, তাহ! কেন আমাদের খাওয়ালে 

না? বড় বড় মহুধি, ঈশা প্রভৃতি যাহা খেতেন, সেই জিনিসটা আমাদের 

দাও নাই কেন? সেই ভাল জিনিসের এব বিন্দু দাও, তাই একটু খেয়ে 
খুব মজে যাই। চতুর খুব তুমি। চাইলে যে ফিরিয়ে দেবে, তা নয়, 
দ্নেরে তৃমি,, কিন্ত, তোমার, দোকানে যে অনেক রকম জিনিস "আছে । 
এ মহধিগুলোকে এমন কি জিনিস খাওয়াইয়। দিতে যে, তোমার 
দোকানে, পড়েই থাকৃতেন । আমর! তা পারি না, কেন না, তৃমি বল্ছ 

যে, আমর! তোমাকে পয়সা দি। তীর! দাম দ্বিতেন না। ফাকি দিয়া 
খেতেন । দ্েকানদার,। তোমার বিচার মন্দ নয়, পয়লা! ন! দেওয়াটা 

গুণ হল। যে পয়সা দিলে না, ভাল ভাল জিনিসটা তাকে দিলে, 

চেন কি না, অনেক দিন ব্যবসায় কর্ছ, চেহারাটা দেখে বুঝতে পার, 
কে পয! আনে নাই । যখনই দেখ, কেহ গরিব হয়ে এসেছে, অম্নি 
ওদিকে নিয়ে গিয়ে ভাল জিনিসটা খাওয়াও । এ যে আমর! মনে 
করি, সারা সাধন করি, গান করি, আরাধন। করি, উপাসন! করি, 
এই পয়সাই জ্বাম্রদের, সর্বনাশ করে। কিন্তু এখন, এ আমাদের পক্ষে 

লাখ টাকা। কার, বাপের পাধা, এত খায়। কিন্তু লোভট! না কি. 

বড়, তাই তোমার, কাছে এ আল্নারিটার জিনিস চাচ্ছি। এব! দিচ্ছ, 
দাও। এ ভান, কিনিমটা কি একবার আল্মারি থেকে বাহির করে 
দিবে নধ? তোমার আকধলমতে কি মজা! কিন্ত তবু যেন দাম 

দিয়েছি। €ষ সব পয়সাগুলি ফিরিয়ে দাও ন1। দুর হও পাগল। 
ফিরিয়ে দেব কি? না দিলে হত ভাল। আচ্ছা, না দেওয়াটা কি? 

দয়ার, সাগর, এটী। শিখিয়ে ফান্ড না, সেই ভক্তের! দাম ন1 দিয়ে, কেমন 
কনে & জিনিঘ খেতেন? ভারা! নাই, কে আমাদের শেখাবে ? তুমি 
শেখা৪ ন]। এই নেও, তোমার, য| কিছু নেও, আবার নেও, এই 



প্রগাঢ মন্ততা ২৩৪ 

দেওয়া রোগ গেল না। কোন মতেই আপনাকে নিঃসম্বল মনে করা 

হুল না। তুমি ত বল্ছ, তোর কেন পয়সার রোগ ? তোর কি আছে? 

খুব লজ্জিত করতে পার। সব বুদ্ধির বকৃষারি হঘ। আমিকিহী! 

কর্ব? না, এখন দিবে না? আমি কাঙ্গাল হয়ে আস্ব একবার? 
তুমি কাঙ্গাল করে নিও। এই রকম উপাসনা দিন কতক চালাও ৷ 

ইহাতে কি হব, জান? চিরপ্রমত্ত হব । সব ইন্দরিয়-চাঞ্চলা ঘুচিয়ে দাও । 

শুদ্ধ কর, শান্ত কর। তোমার শ্রীচরণে এই গভীর প্রার্থন।। হে 

দীনবন্ধু পরমেশ্বর, কি দিবে, দাও। আজ যদি না দাও, কবে দিবে, 

বলে দাও। আমরা ত প্রভেদ বুঝিতে পারিলাম। এখনও ত্থর! 
পান করাও, কিন্তু নেশ! ভেঙ্গে যায় কেন? আর কি এ নেশায় শানে? 

একেবারে যে খুব নেশার জন্য ব্যাকুল হয়েছি, তা নয়। ব্যাকুলত। 

কৈ? বুদ্ধির বোঝাই বল, আর যাই বল, ও দোকানদার, এর চেয়ে ভাল 

একটা জিনিস, এর চেয়ে উচ্চ নম্বরের একটা কিছু না দিলে, এ নেশ। 

ছুটবে । আচ্ছা, জিজ্ঞানা করি, যে এমন করে সরা পান করে, সে কি 

সোজা হয়ে সটান চলে যেতে পারে? আধ হাত চল্্তে পারে না, 

আর গোলদীঘী পর্যাস্ত চলে খেতে পারে ? ভদ্রতা, সভাতা নব বজায় 

রাখছি, আর চল্ছি, এতে কি হয়? ভক্তদের ত কিন্ত এ রকম ছিল 

না। কথ! জেয়াদা বল্ছি কি? কাজে হবে কি? না হয়, ছুটো 

পাচটাকেও ঘরে নিয়ে খাওয়াও না। ও জিনিসটার ধর্মই এমনি, 

দেখলে আর কলের হয়। যদি নাই দিবে ভাল জিনিস, নিয়ে এলে 

কেন? এক পয়দা থেকে একশ টাকার পধ্যপ্ত ঝিনিদ আছে। 

তোমার দোকানে ঢের জিনিস আছে। সকল উপাসনাই ভ এক রকম 

নয়। এ দোকানটা ছাড়ব না। এখন ভাল জিনিস নাই দিলে, দেবে 

ত এক সময়। এত ছোট প্লোকান নয় দিন রাত্রি কারবার চন্ছে। 



২৪০ প্রার্থনা 

ভয় কি, ভাবনা কি? এক সময় খাইয়ে দিয়ে খুব মত্ত করো, গাটী 
অম্নি শুদ্ধ হবে, শুদ্ধতাতে মত্ব, পুণ্যেতে মত্ত, ভাল হচ্ছি বলে মত্ত হব। 

হে দয়াল, বহু কালের পাতকীদিগের মস্তকের উপর চরণ স্থাপন কর। 

মত্ত হব, আর মত্ত করিব, মাতিব আর মাতাইব, এই আশ। কবে, 

তোমার চরণে বার বার প্রণাম করি। "আমর! সবাই প্রেমরসে 

মগ্র হয়ে থাকব সদাই,” *প্রেমসাগধে রাখহে আমায় দিবা নিশি 

ডুবাইয়ে।” 

শাস্টিঃ শাস্ষিং শাস্তিঃ | 

জগতের জন্য শ্রার্থন। 

( ভারতবর্ষীয় ব্রদ্ষমন্দির, ষট্চত্বারিংশ মাঘোৎসব, প্রা ত্ঃকাল, 

সোমবার, ১১ই মাঘ, ১৭৯৭ শক , ২৭শে জাগয়ারি, ১৮৭৬ খুঃ ) 

হে পতিতপাবন ঈশ্বর, ব্রন্মাণ্ডের অধিপতি । প্রেমময় রাজ! । 
সমস্ত জগতের ক্ষল্যাণের জন্য তোমার চরণ ধরিয়। প্রার্থন। করিতেছি। 

হে ঈশ্বর! অনেক দিক অন্ধকার রহিপ। তুমি সেই যে সুন্দর 
করিয়! নব নারীর মুখ রচন। করিণাহিলে, আঙ্গ আর সেরূপ পাই। 

তাহারা তোমা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, তোমার শক্র হইয়, কি হৃইয়া 

পড়িয়াছে, দেখ । তুমি যাহাদিগকে দ্খী করিয়। রাখিবে, মনে করিয়া- 

ছিলে, তাহাদের মধ্যে আজ দশ জন মরিগ, আরও কত মরিতে 

প্রস্তুত, তোমার নিকট এই সংবাদ আগিতেছে। লোকে তোমাকে 
মানে না, কবে তোমার সন্তানগণ সুখী হইবে? ছুঃখের আগুন যে 

খুব জবিয়। উঠিগছে। জগণদীশ্বর, শুন, তোমার সম্ভানগণ কীদিতেছে, 
নৌকা ডুবিতেছে। গৃহ পাপের অশ্রিতে পুড়িল। তুমি স্নেহ করিয়া 



চবণপন্প. ২৪১ 

তাহাদিগকে যে স্বাধীনতা দিঘ়ছিলে, সেই রত্ব দিয়া তাহারা পাপ 

কিনিল। স্থপ্রভাত বুঝি হইল-্রাঙ্গধন্ম আপিয়াছে। ছুঃখের পৃথিবী, 

বুঝি, আবার স্থখের পৃথিবী হইল । এমন পিতা দেখি নাই। কবে 
মকলে মিপিয়া তোমার পামের জনধ্বণি করিব? কবে বাহিরে হৃদয়ের 

ছবি দেখিয়া আনন্দিত হইব? জানি না, কত বংলর পরে, কত সহমত 

বৎসর পরে, সমস্ত পৃথিবীতে তোমার সত্যের জর, প্রেমের জর, পুণ্যের 

জয় হইবে । কবে সেই শুভদিন আসিবে? গ্রগনীশ্বর! আমাদিগকে 

কপ। করিরা, আশ| ও মসাহন দাও। আশীর্বাদ কর, প!পের মধিনতা 

দুখ করিয়া দাও। প্রকাণ্ড পৃথিবী তোমাকে জানে না, তোমাকে 
চিনিতে পারে না, যদি তোমার দয়া অবতীর্ণ হইয়া! বিশেষ প্রেম প্রচার 

করে, তবে ইহার ছুঃখ ঘুচে । হে প্রাণারাম। যেন প্রত্যেক হদয়ে, 
প্রতোক পরিবার মধো তোমার সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়া, দুর্বলকে 

মখল, শিরাশকে মাশানূঠি ছুঃখীকে হুখী করে, জগদীশ্বর, তুমি এই 

আশীর্বাদ? কর। 

র্ষকূপা ছি কেবলম্। 

চরণপদ্ধ 

 ভারতবরধীয় ব্রদ্ধমন্দির, ষট্চস্বারিংখ মাঘোত্সব, প্রাত:কাল, সোমবার, 
১১ই মাঘ, ১৭৯৭ এক , ২৪শে জানুয়ারি, ১৮৭৬ থুঃ ) 

হে দয়ার সাগর পরম পিতঃ। এই যে দগ্ধ বক্ষ দেখিতেছ, ইহাতে 

একটী দাগ আছে, এই দাগের সঙ্গে যেন তোমার চরণপদ্মের দাগের 

মিলন হয়। তোমার এ চরণপন্ যদ্দি এখানে বসে, আঃ। বলিয়া 
প্রাণ জুড়াইব। তোমার পাদপপ্প নিরাকার, আমার হৃদয়ও নিরাকার, 

৩১ 
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তথাপি আমার স্বদয় তোঁষার এ পাদদপন্ন ম্পর্ণ করিয়! হ্বর্গে াইবে। 
অমুক মান্য স্বর্ণ গেল, এই কিজ্ঞাপন পৃথিবীতে যাইবে । মি 

লোভী, পৃথিবীর ধনের জন্ত নয়, তোমার চব্রণপদ্মের জন্ত। তোমার 
চরণপন্মের ষে গুণ শুনিলাম, তাহাতে কাহার না লোভ হয়? গরিব 

কাঙ্গাল অনেক প্রকার নিধাতন সহ করিয়াছে, এখন এ চরণপদ্ে 
স্থান দাও। যদি ভাই বন্ধু সকলে মিলিয়া, প্রতিকূল হইয়া, শত্রুত। 
করিয়া, তোমার কথা ন1 শুনেন, তবে কারাবিহীন মানুষ জীবন ধারণ 
করিতে পারিবে কেন? এই এক নিষ্ঠুরতা, সর্বাপেক্ষা ভয়ানক 

নিষ্টরতা। বুকের মধ্যে তীর বিদ্ধ হইল, তোমার কথা কহিতে 

পারিব না। ভিতরে ধাক্কা দিয়া উঠিতেছে, কত সুন্দর কথা, কিন্ত 

বলি.” পারিব না, এ শত্ান্ত ভয়ানক নিষ্ঠরতা। সব কর্ণ শ্রান্ত 
হইয়া গেল, তোমার কথ। আর তাহাদের ভাল লাগে না। তাহাব। 
বলে, জ্ঞানবানের কাছে এ সকল কথা বপিও না, ছেলে'দব কাঙ্ছ বল, 
এই কথা বলিয়া, লোকগুলো চল্গিয়া যায়। কাজ করিতে দিবে না। 

তোমার কথা বলা! কি অপরাধ ? তোমার কথ! না বলিয়া, এমন ছাই 

কথ| কোথা হইতে আনিব, যাহাতে সংসারাসক্ত লোকদ্িগের মন তুষ্ট 

হইবে? আর সংসারের কথা সমস্ত দিন বলিবই ব! কেমন করিয়৷ ? 

তুমি যখন মুখে আপিয়! অবতীর্ণ হও, তখনই ভক্ক তোমার কথা বলে! 

মন যদি তোমাকে ভালবাসে, মুখ তোমার কথা বলিবেই বলিবে। 

তুমি ত তোমার কথা বলাও। কেহ কি তোমার গুণগান করিতে 

পারে, তুমি না! বল দিলে? ধন মানের গুণ গান করে, এমন অনেক 
লোক আছে ; ছুই পাচটা লোক যদি সমস্ত জীবন দ্দিয়া তোমার ধানর 

কথা বলে, তাতে ক্ষতি কি? পাঁচটা লোককেও তার! তোমার কথা 

বলিতে দিবে না? হেইঈশ্বর। তুমি ধমক দিয়া জগৎকে বল, এমন 
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কথা যেন আর না বলে। এমন কথা চাপ! দিলে কি হবে? তবেকি 

মনের ভিতর যাব? সঙ্জনে সাখন হয় না, এই বলিয়া কি তবে নিরাশ 

হইরা ঘরে ফিরিয়া! যাইব? তবে কি একা আপনার কুটারে কঠোর 

তশন্ত। আরম্ভ করিব? একট। পোক তীহাদের উপরে নর, তাহাদের 

চরণে এইজগ্ত থাকিতে চায় যে, তাহাদিগকে তোমার কথ শুনাইবে , 

তাহাতে কি তাহারা গ্রহণ করিবেন না? ষার স্থান তাদের পদতলে, 

সেই স্থান সে ন। পাইলে যে, তাহার মৃত্যু। এত লোক দেশ দেশান্কর 

হইতে আসিলেন-_-এত ছুঃখী পুকষ, এত ছুঃখিনী মেয়ে--এবার কি 

ইহারা ভক্তিতে, প্রেঃমতে আর হইবেন না? ইহাদের চস্ছ তোমাকে 
দেখুক, কেবলই এ শ্রীমুখ দেখুক, তোমার চরণপন্মের ভিতরে, এ 
হুথের সমুদ্র ভিতরে ইহাদের স্থান হউক। আরও ধাহারা আলিচ 
শাহারাও এ পাদপন্সের ভিতরে আমিয়া আরাম,লাভ করুন| দয়াময়! 
'আশীর্ববাদ কর, উৎসবের দিন কাঙ্গাল গরিবের! ত্রহ্মপাদপক্মে স্থান 

পাউক, তোনার চরণ ধরিয়া! এই প্রার্থনা কি! 

(শাস্তিবাচন) 

হে দীনলখা। কি শুনিলাম, কি আশ্চধ্য কথা, তোমার নিজের 

শ্রমুখের কথা । আর কিছু চাও না, কেবল তোমার সন্তান তোমাকে 
একৰার ডাকুক, এই তুমি চাও। কে কখন তোমাকে ডাকে, শুনিবার 

জন্য তৃমি দিবানিশি দেগে আছ। তুমি এমনই করে আপন মুখে 
বলে দাও, ভালবানাটা কি সামগ্রী! তোমার ভালবাসার কাছে 

গেলে, ভক্ত মৃচ্ছিত হন। একবার ডাকিলে তুমি কাছে এস, এ কথা 
কতবার পরীক্ষা করিঘ়াছি, দুষ্ট যন তবু মানে না। একটু বিপত্তির 

মণো পড়িলে, মে তোমার নামে অবিশ্বা করে। আমাদের ছুট কুটিল 

মন ভোষার দোষ দেয়। এই অবিশ্বাণী নিরাশ মনকে কুটিলতা৷ হইতে 
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রক্ষা কর। এই ত দেখা দিলে, উৎসবের দিনে । এখন ত উৎসবের 
জল শুকাম নাই, প্রেমনদী শুকায় নাই। এই বুঝি, সকল পাপীদের মন 
সিঞ্চন করিলে । অন্ত হৃদয় কাদিলে, ছ হু করিয়া জল বাড়িয়া যায়। 
এবার আশীর্বাদ কর, যেন তোমার প্রস্ফুটিত পাদপস্মের ভিতরে চিরকান 
বাস করি। কঠোর নাস্তিক পাষণ্ড চক্ষুকে বলিব, আগে জল ফেল। 
যাই জল পড়ে, অমনই পদ্মফুল ফুটে কেন? একবার যাই বলে_-আমি 
গরিব কাঞ্জাল-_-অমনই ফুল ্ুটে। "আগি সহঙ্গে মিলিত হই পাপীর 

সনে-1” ইহ। তোমারই মুখের কথা, যথার্থ কথা । এই ফুল যখন 
দেখাইলে, আর অন্ত ফুলের প্রম্নাস রাখা হবে না । সকলকে বলিব, 

ফুল দেখতে কে যাবি, আয়। হে ঈশ্বর, আশীর্বাদ কর, আজ যাহা! 
শিখাইলে, তাহা মাখন করি। এমনই করে, তোমার চরণপন্মে লুকাইয়। 

থাকি। তোমার পবিভ্র পার্দপন্ম আনাদ্ের কলপ্কিত ম্তকের উপর 
স্থাপন কর। এ পদ্ম প্রবিষ্ট হইয়া হৃদয় রম রাখিব, আরামে স্থথে 

দিন যাপন করিব। হে দীনবন্ধু কারঙ্গালপশরণ। উৎসবের রাজা! 

আমরা ভাই ভগ্নী সকলে নিলে, তোমার চরণপদ্মে বার বার প্রণাম 

করি। 

শান্তি শাস্তিঃ শান্তিঃ। 

ধ্যানান্তে প্রার্থন! 

( ভারতবর্ধীয় ব্রহ্মমন্দির, ষট্চত্বারিংশ সাম্বৎসরিক, অপরাহ্ণ, সোমবার, 
১১ই মাঘ, ১৭৯৭ শক , ২৪শে জাছুয়ারি, ১৮৭৬ খৃঃ) 

হে সুন্দর অস্তরাত্মা, হে গম্ভীরপ্রককৃতি পরমপুকুষ, ঘোরাম্ধকার মধ্যে 

যে সৌন্দধ্য, যে জ্যোতি প্রকাশ করিয়া তুমি পাপীকে সুখী করিলে, 
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তজ্জন্ত তোমাকে কি দিব? তোথাকে ধন্যবাদ করি। এমনই করে, 

ভক্তের ঘরে চিরকাল থাক। এই ভগ্ন স্বদয়ে চিরকাল বীধা থাক। 

তোমাকে দেখিতে পাইলাম না৷ বলিয়া, যেন কখনও কাদিতে ন! হয়। 

অতি নিকটস্থ গম্ভীর পরমাম্ম! তুমি, দয়া করিয়! ধ্যানাস্তে তুমি আমা- 
দিগকে এই আশীর্বাদ কর। 

শান্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ। 

শুভদিনের প্রসাদ 

( ভারতবধধীয় ব্রহ্মমন্দির, ষট্চস্বারিংশ সাম্বংসরিক, লায়ংকাল, সোমবার, 

১১ই মাঘ, ১৭৯৭ শক , ২৪শে জানুয়ারি, ১৮৭৬ খুঃ ) 

হে দয়াময় পরমেশ্বর, আজ ত শুভদিন। শুভদিনে প্রাণ যখন 

কোল হয়, তখন যদ্দি সন্কক্প-বীক্গ রোপণ করি, তাহ! ফলিবেই ফলিবে। 
আজ যেমন প্রাণ অনুকূল হইয়া আছে, কাল হয় ত তেমন হুইবে না। 

আজ যত কীদিয়াছি, আমার চক্ষের সেই জল যেন বৃথা মন্দিরে পড়িয়] 

না থাকে । শুভদিনে, হে প্রাণনাথ। তোমার যে চরণপন্মের কথ! 

শুনিলাম, এ পাদপদ্মের মধুপানের জন্ত উন্ম্ত হইতে হইবে, তাহা কি 
সুলিয়া যাইব? তুলিয়া গেলে, কেহ কি সহায় হইয়া, স্মরণ করাইয়! 
দিবে না? খুব ভাল ঈশ্বর তুমি, তোমার পূজা করিয়া আমাদের যেন 
মন্দ ন! হয়। যাহা কিছু দিবে, আজ দাও। কাল, কে জানে, হয় ত 

অবসন্ন হইয়া! পড়িব। আবার হয় ত কোন ঘটনা আসিয়া মনকে 

বিরক্ত করিয়! দিবে । আঙ কেন বীষ্গ দাও ন|, আঙ্জ কেন বৃষ্টি হউক 

না? শুভক্ষণে বীজ বপন, শুভক্ষণে ( মাঘের শেষে ) তোমার বৃষ্টি 

হউক। হে দীনবন্ধু। চিরকাল এই দিন স্মরণ করিয়া রাখিব। 



২৪৬ প্রার্থন! 

নিংসম্বলের স্ল হইবে । আজ যে ছুঃখীর বেশে ফিরিয়া যাইবে, ভার 
স্্ী পুতের কি হইবে ? আনন্দের সহিত নাম গান করিতে করিতে যদি 
ঘরে যাই, তোমার মঞ্গলরাজ্য বিস্তার করিতে পারিব। আজ কি 

কোন শুভ সঙ্কল্প করি নাই ? বল না, হে ঈশ্বর। রুপা-নয়নে তাকাও, 
এই দগ্ধ মুখ ক্থন্দর হইয়া উঠিবে। স্বর্গের বীজ ছড়াইয়া দাও ।' শুভক্ষণে 
ভাই ভগ্মী নকলে মিলিয়া স্বর্গধামে যাত্রা করিব, দীননাথ ! তুমি প্রসন্ন 

হইয়া এই আশীর্বাদ কর। 

( শাস্তিবাচন ) 

দয়ার চঞ্জ্ু প্রেমজলখি পবমেশ্বর, আমাদের সঙ্গে থাকিয়া, আমাদের 

সকল প্রার্থনা তিনি শ্রবণ করিলেন, তিনি আমাদের প্রার্থনা পুর্ণ 
করুন। দরাময় ঈশ্বব তিনি। তীহার উৎসব করিতে আসিয়া ছিলাম, 

এখন আবার সই সংসারে যাইব, যেখান হইতে আসিম়াছি। তিনি 

আশীর্বাদ করুন, যথা সময়ে শান্তি-ফ পুণা-ফল লইয়া! ঘরে যাইতে 

পারি। যাহাতে আমর! প্রেমিক ভক্ত হইয়া, তাহার চরণপল্ে লুকাইয়। 
থাকিতে পারি, এঁ পাদপয্লেব মধুপানে পুলকিত এবং প্রমতত হইয়া 

জীবন শেষ করিতে পারি, তিনি অন্কুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে এই 

ত্আশীর্ববাদ করুন 

হে দীনশরণ। উৎসব অনেকবার আসে না। কি শুভক্ষণে 

এমন ন্থুখের উৎসব প্রকাশ করিয়া্ছ। দয়াময় ঈশ্বর! তোমাকে 

লইয়! যে পাগীরা সমস্ত দিন নসিয়া থাকিতে পারে, আমরা ত 

জানিতায না। উৎদবের ফল উৎসব থাকিতে থাকিতে দাও, এই শু 

সময়ে কিছু ফল দাও । ভোমার সন্তানের! ভাহাদের স্ত্রী পুত্র পরিবারের 

জন্ত কিছু লইয়া! যাক্। দু পাচ দশ জনও যদি ভাল হয়, পৃথিবীর 

খানিক দুর্দশা! ত ঘুচিবে। ইহারা এট উৎ্সব-ভূমিতে পড়িয়া আছে, 
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ইহাদের অন্তরে কিছু ধন দাও। দয়াময় ঈশ্বর! বৎলরকার দিন 
একখানা পবিত্র বস্ত্র দাও। এ পাদপন্ম বুকে বীধিয়। যেন চিরকাল 

থাকিতে পারি। পাদপদ্বধনের কাঙ্গালী আমরা । দয়াল! তোমার 

প্রীচরণ দাও, অন্ত কিছু চাই না। আমাদের ধন, মান, খ্যাতি, প্রাতি- 

পত্তি, সর্বন্থ, ইহকাল পরকালের আরাম তোমার এ পাদপন্ম । একবার 
তোমার পবিজ্র শ্রীগরণ আমাদের মস্তকে স্থাপন কর। এ চরণপল্স 

স্পর্শ করিতে করিতে শুদ্ধ হইব, দিন দিন উহার ভিতরে যাইতে চেষ্ট! 

কারিব, উহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া মহানন্দে দিন যাঁপন করিব, সকল 

ভ্রাতা ভগ্নী মিলিয়া, এই আশা করিয়া, তোমার দেবছুর্জভ শ্রীপাদপন্সে 

বার বার প্রণাম করি। 

শাস্তি শাস্তিঃ শাস্তিঃ। 

পুণ্যের জলধি 

( ভারতাশ্রম, শনিবার, ১৬ই মাঘ, ১৭৯৭ শক , 

২৯শে জানুয়ারি, ১৮৭৬ খুঃ) 

প্রেমময় পরমেশ্বর, পুণের জলখি তুমি, এই কথা বলিয়া সাধকের 
তোমার বর্ন! করিয়াছেন । যদ্দি বল, তোমাকে জল বলিলেন কেন, 

তোমাকে নদী, সমুভ্রের সঙ্গে তুলনা করিলেন কেন? কেবল যে 
সাগরের ন্যায় অনীম ব্যাপার তুমি, তাহা নহে: কিন্ত জলের অনেক 

গুণ আছে, ভাই ভক্তঙ্গগৎ তোমাকে এই নাম দিয়াছে । উতভাপের 

পর জল ভাল লাগে, তৃষ্ণার পর জল ডাল লাগে। সমস্ত দিন জলের 

ভিতর থাকিলে পৃথিবীর উত্তাপ কোলাহল সঞ্চ করিতে হয় না। 

কাছে যদি স্থল থাকে, সেখানে যদ্দি অনেক বিভীষিকা, অপবিত্র 



২৪৮ প্রার্থন। 

আমোদ প্রমোদ থাকে, জলে নিমগ্ন থাকিলে, চক্ষু কর্ণের শত্রুতা যাহা 

করে, সব ঘুচিল। সংসারের প্রচণ্ড কিরণে এত যে উত্তাপ উপরে 

রহিয়াছে জলে ডুব দিলাম, আর কেবলই শাস্তি। পরমেশ্বর, তাই 
বুঝ, তোমাকে পুণ্যের সমুদ্র বলা হইয়াছে । জলের আরও ৭ আছে, 
জল ছ্গঞ্জাল পরিফার করে, জলে বস্ত্র, ময়লা ধৌত হয়। ধলগ্করাশি 
দুর করিবার জন্ঠ তুমি জলরাশি হইয়া আছ। তোমার পুণানীরের 
ভিতরে বগিয়া স্নানের পর, উপাসন! ধ্যানের পর, মাহুষ কেমন পবিভ্র, 

কেমন সুন্দর হয় । উপানক তোনার পুবানীরে অবগাহন করিল, 

আর আপনই যেন পাপ নকল খপিয়া পডিল। করুণাসিস্কো, তুমিই 

প্রায়শ্টিত। গঙ্গাসাগরে শ্নান করিলে যদি পবিজ্ঞ হয়, তবে সমস্ত পাপ- 

কলঙ্ক ধুইয়া যায়_যদি তোমাতে আগিয়। ডুব দিতে পারি। এই যে 
ডুব দিলাম, দশ বৎসরে পাপ ধৌত হইয়া! গেল। তোমার কাছে 
প্রার্থনা করি, যখন দেখিবে, ছেলে কাদামাখা হয়ে এল, তখন তোমার 

পুণানীরে ফেলে দিও, ঘেখিবে তোমার বিশ্রী সন্তান আবার স্ুপ্রী 
হইল। যখন দেখিবে, শরীরটা কলঙ্কিত হইল, তোমার ভিতরে 

ফেলিয়! দ্িও। পপ্রেমসিন্ধু, আদ তোমার দয়াল শ্রীচরণে পড়িয়া এই 
প্রার্থন| করি। 

শাস্তি বাচন 

ঘ্বীননাথ, কত ভাবেই দেখা দাও, কত ভাবে মনের লোণের বস্ত 

হও, কত ভাবে চিত্ত আকর্ষণ কর, কত ভাবে মুট মনকেও ভুলাইয়! 

লও। যখন নিক্ষের জীবনের কলঙ্ক ধৌত করিবার জন্ত অনেক জল 

চাই, তখন দেখি, তুমিই নিজে গঙ্গাসাগর হইয়া! বসিয়। আছ। জলে 

ঝুপ করিয়া ডুব দি। জলের ঢেউ আমার গায়ে লাগিয়া আমাকে 

পরিষ্ধার করে। তখন বলি, হে সুন্দর জলরাশি, তোমার ভিতরে 
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দি একবার দিনাস্তে স্থান করু! যায়, যোগীর যোগ, তপস্বীর তপশ্থা 
সিদ্ধ হয়। এখন, দয়াময়, বুঝাইয়া দাও, কি উপায়ে এই জল-সাধন 
হইবে । বাধু-সাধন, অগ্রি-সাধনের বিষয় পূর্বে শুনিয়াছি। এই 
ভ্রিবিধ সাধন, এই ত্রিবিধ যোগ, এই জ্িবিধ সংস্বার-_বামুসংস্কার, 
অগ্নিসংস্কার, জলসংক্কার হইলে, আর উঠিবার ইচ্ছা থাকিবে না। 
জলের মকর, জলের কীট, জলের মৎস্য হ্ইয়া, প্রকাণ্ড সংসার টংসার 

সব লইয়া, জলের ভিতর পড়িয়া থাকি। পুণ্যজল ভেদ করিয়া পাপ 

আসিতে পারিবে না। এই জলসংস্কার সাধন ধর্দি করিতে পারি, 

পাপের প্রায়শ্চিত্ত আপন! আপনি হইয়া! যাইবে । যদি আবার কাদা 
মাখি, ধাক! দিয়! জলে ফেলিয়া! দিও, যতক্ষণ না দেহ মন শুদ্ধ হয়। 

এই ত সাধন, এই ত যোগ। ধাহারা তোমার পুণ্যমোতে দিন রাত 

ডুবিয়! থাকেন, তাহারাই ত সাধক। শরীর মনে জোর দাও, এ 
সকল অমূলা সত্য সাধন করি। বাহিরের আড়ম্বর ছাড়িয়া ভিতরে 
ডুব দিতে যাই। আশা শক্তি দাও, হে কাতরশরণ, এই কলস্কিত 
মন্তকের উপরে তোমার এ পুণাজলরাশিময় শ্রীচরণ স্থাপন কর, 

ই পুণ/জলে ম্নান করিয়া আমরা! সকলে পবিত্র হইব, এই আশা 
করিয়া, তোমার প্রীচরণে বারবার প্রণাম করি। 

শান্তিঃ শান্তিঃ শাস্তিঃ! 



২৫, প্রার্থনা 

যথার্থ উপলব্ধি 

( ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, মঙ্গলবার, ১৯শে মাঘ, ১৭৯৭ শক; 

১লা ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৬ খ্ুঃ) 

হে দীনবন্ধু পরমেশ্বর, যথার্থতা অতি অল্প এ জীবনে ।' ঠিক যে 
তোমাকে দেখি, ঠিক যে তোমার সঙ্গে কথা কই, ঠিক যে তোমাকে 
স্পর্শ করি, তাহা হয় না। শরীরের মধ্যে আছি, যাহা কিছু বাহিরে 

দবেখি। বাল্যকাল হইতে চৈতন্তের উপাসক ছিলাম না, ছড়ের সঙ্গে 

সম্পর্ক । এখন ব্রাহ্ম হইয়| শুনিলাম, অতীন্ত্রিয় একজন আছেন, তিনি 
বড প্রিয়, এই অল্প দিন হইতে তোমাকে ডাকিতেছি, এই অল্প 

কয়েক বৎসর নিরাকার-সাধনে নিযুক্ত, কিন্তু তেমন যথার্থ, ঠিক, 
উজ্জল-_যে দর্শন পাইলে জীবন পরিবঠিত হয়, সেট দর্শন কি হয়? 

মহাপাপী একবার দেখিয়া কাপতে কাপিতে সব পাপ ছাডিল, ভয়ে 

জড়সড় হুইয়া এক কোণে বসিয়া রহিল, তেমন .দর্শন কৈ? সেই 

অতিশয় হুন্দর মুখ, সেই আত্মপ্রকাশ জানাইয়। দিলে, আর ভক্তের! 

সামলাইতে পারিলেন ন|, সৌন্দধ্য-তরঙজে ভামিয়া কোথায় চলিয়া 
গেলেন। সৌন্দর্য্য মুগ্ধ হইয়া পাগলের প্রায় হইলেন। তেমন দেখা 
কোথায় পাওয়া যায়? যথার্থ জিনিসটা দেখিলেই শুভ ফল হুইবে। 

সৌন্দরধ্য-দর্শনে কি কেহ শুষ্ক থাকিতে পারে? যদি যথার্থ হও, তুমি 

আমার হুদম্বের সমক্ষে, ডান্ দিকে, বা দিকে । সেই একজন সঙ্গে 
সঙ্গে গণ্ভীরভাবে বেড়াইতেছেন। ঠিক খাটি জিনিষটা পরিষ্কাররূপে 

দেখিলাম, মনকে গভীর করিয়া দিলে।' কোথা হইতে আসিলে, 

কেন আসিলে, তাহা কি ভাবিব? যেমন পাঁচটা অন্য বস্ত দেখি, 

চক্ষু খু্গিলে, তেমনই সহজে দর্শন হইবে। তৃমি কাছে আছ বলিয়া 



বধার্থ জীবন ২৪১ 

স্পর্শ দ্বার! জানিব। এ পর্দাথান! চক্ষুর উপর পড়িয়াছে, যদি ঠেলিয়! 

দাও, যেমন দেবতারা তোমাকে দেখেন, তেষনই তোমাকে দেখিব। 

পরমেশ্বর, গরিব কাঙ্গাল কিছু দেখতে পেতনা। সে তোমাকে 

দেখিল। হে ঈশ্বর, আরও ভাল করে দেখা দাও। এই সঙ্কেত 

শিখাইয়া, আরও পরিফার দেখ! দাও। দেখিব, খুব আলোক হইদ্বাছে, 

তাহার মধ্যে বঙিলাম, আর তোমার মাধুষ্য, তোমার মৌন্দধা, তোমার 
পবিত্রতা, তোমার সর্বদাক্ষী াব আপিয়া পডিবে। আবরণ প্রতিবন্ধক 

ঘুচাইদা দাও। পিতার কাছে পুত্র কন্তারা আহুক। এই হবে উপকার 

-তোমার কাছে দিন বাত থাকিব। বিল্ক্ষণ একটা ঈশ্বর বলিয়া 

আছেন, সমন্ত দিন সঙ্গে সঙ্গে, এই দেখি। গরিবদের ধর্মকে যথার্থ 

করিয়া দাও। আর কিছু বস্ত চাই শা, তোমাকে বথার্থ বস্তু দেখিতে 

চাই , নইলে কিসের জন্য সংগার ছাডিঘা আগিলাম? ঠিক তুি ধ্মন, 
তাহাই তোমাকে দেখি, ধরি, গরিবধিগকে এই আশীর্বাদ কর। 

শাস্তিং শাস্তি শাস্তি । 

সস 

যথার্থ জীবন 

( ভারতাশ্রম, নায়ংকাল, মঙ্গলবার, ১৯শে মাঘ, ১৭৯৭ শক, 

১ল! ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৬ খুঃ ) 

দেখ, ঘীনবন্ধু পরমেশ্বর, কেহ কেহ বলে, পবিত্র না হুইলে তোমাকে 

দেখা যায় না। তাহা যদি হইত, এক্ীবনে তোমার সঙ্গে অ।মাদের 

দেখা হত না, মুখ তোনার উদ্দেপে পুজা অচ্চনা করিতাম। কিন্তু 

তোনার ঘর-_কেঘন তুমি--খুব পবিত্র না হইলে, তোমার কিছুই দেখা 

যায় না--তাহ। ভনছে। তোমাকে ঘেখিয়া পবিত্র হব, নিরাশ আশা 



২৫২ প্রার্থনা 

পাইবে। পাপ থাকিতেও তোমার দেখা পাওয়া! যায়, কিন্ত তেমন 
দেখা পাওয়া যায় না, যেমন ভক্তের দেখেন। তেমন অধিকার কেন 
দিবে? সমস্ত দিনের দ্রীবন দেখ দেখি। কি করিয়াছি, যাহাতে 

এত বড ধন পাব। মুখমুখি, চোখচোখি বসিব। তুমি যখন গায়ে হাত 
দিয়া আশীর্ব্বাদদ করিবে, তখন বুবিব, সাক্ষাৎ ঈশ্বরকে দেখিলাম । 
এবার স্পর্শজনিত বিশুদ্ধ সুখ সম্ভোগ করিব। তবে এই অধথার্থ 

জীবনটা ঘুচিয়া যায়। কল্পনার জালগুলো উড়াইয়া দাও। কাছে গিয়া 
বসি, একবার পিতা বলিয়া, বন্ধু ঝলিয়। ডাকি । সমক্ষে প্রাচীর আছে, 
এমন যেন মনে না হয়। নত্যের পুজা করি, সত্যের আরাধন! করি । 

হে ঈশ্বর, দেখাও দেই পবিআ মধুর দেখা । সেই মাতামাতি, সেই 
গভীর জীবন লাভ করা যায়, যে দেখাতে । হে ঈশ্বর, সেই দেখ! 
দেখাইয়। আমাদিগকে রুতার্থ কর। পাপ কলঙ্কিত মস্তকের উপর 

তোমার শ্রীচরণ স্থাপন কর। যথার্থ জীবন লাভ করিব, ইহকাল 

পরকালের জন্ত কেবলই সত্যের ভিতরে থাকিয়া! সখী হইব, পবিত্র 

হইব। এই আশা করিয়া, তোমার পবিজ্র ্রীচরণে বার বার 
প্রণাম করি। 

শান্তিঃ গাস্তি: শাস্তি 1 

তোমার কথার ছুটী গুণ 

€ ভারতাশ্রম, প্রাতংকাল, বুধবার, ২০শে মাঘ, ১৭৯৭ শক, 

২রা ফেব্রুয়ারি ১৮৭৬ খৃঃ ) 

হে দীনবন্ধু প্রতাক্ষ দেবতা, তুমি কথা কও, সেই মত আমর! 

মানি কিন্ত ভোমার কথার বল, মিষ্টত! বুঝিবার জন্ত বিলম্ব আছে। 



তোমার কথার ছুটী গুণ ২৫৩ 

তোমার কথার ছুটী গুণ আছে, এক এমন করিয়া কথা কও যে, 
পাপীকে জাগিতে হুইবেই , এবং তাহাতে নিশ্চয়ই পাপীর ছুঃখ ঘায়। 

যর্দি তোমার কথা শুনিতে না পাই, তবে কেন পাপ ছাড়িব? দশ 

জন দশ রকম কথ! বলে, কার কথা শুনিব? তোমাকে বিধাতা জানিয়া, 

তোমার কথ। শুনিলে যেমন শাস্তি হয়, তেমন আর কিছুতেই হয় না। 

তুমি নিশ্চন বলিতেছ, পাপ ছাড। তোমার কথাই যদি গুন! গেল 

না, তবে বিশ্বাস করিতে দাও, তোমার নিকট হইতে বহুদুরে আছি। 
মেই ঘে তুমি চীংকার করিয়া, ব্রদ্মাওড কাপাইয়৷ পাপীকে ধমকাইতেছ, 
ছুই মিনিট যদি তোমার সেই ধমক পাপী শুনিতে পায়, সেই দিনই 
পাপ ছাড়িবার জন্য সে বিশেষ চেষ্টা করে। হে ঈশ্বর, সর্বপাক্ষী 

তুমি। যদ্দি এইক্বপ বলিয়! তেমন প্রবলভাবে ধমক দাও, “তুই পাপ 

চিন্তাকে মনে স্থান দিস্ না, তুই এখনই নরম হ, বৈরাগী হ, সংসারী 

হইস্ না”, তবে তপাপ ছাড়িতে পারি। সেই জন্ব করিবার যে 
শব্ধ, যাহা কাপাইয়া জাগাইর়া দিবে, তাহাই শুনিতে দাও। এ 

ধাহার! তোমার নিকটে আছেন, তাহারা এ শব্ধ শুনিতেছেন। যার 
চিতে যে যে পাপ প্রবল হইয়াছে, সেই জন্ত তাহাকে এমন ধমক দিবে 
যে, শব্দের চোটে সে পাপ বিরক্ত হইথা চলিয়া বাইবে । সে যেখানে 
তোমাকে ছাডিয়া যাক্ না কেন, “ভাল হও, ভান হও, এখনই ভাল 

হও, রাগ ছাড, অহঙ্কার ছাড়,” তোমার মুখে যদি এ সকল গম্ভীর 
কথ শুনিতে পায়, আর কি নে মন্দ থাকিতে পারে? এ কতকগুলে! 

ভক্ত তোমার কথ! একচেটিয়া করিয়া লইল , আমরা এত দূরে আছি 

যে, এ সুখের কথা, অমুতের কথ] আমাদের কাণে আসে না। যদি 

কাছে গিয়া শুনিতে পাই, তোমার কথায় কত আশা, কত আহ্লাদ 

হয়, এ তোমার প্রেমিকেরা ম্লান হইতে না হইতে--.কি যে তুমি বলিয়! 



৫ শ্রাথন। 

দিলে, তাহারা কেমন হাসিতেছেন। খুব কাঞ্জের ব্যস্ততার মধ্যেও 

তোমার কথা শুনিতে দাও। “এই নে, তোকে সখ দিতে এলেছি,” 

এমনই করে যদি ঘনিষ্ঠতা লা কর, তবে যে আর দুঃখের অন্ত নাই। 

তোমার কথা শুন্তে শুন্তে পরিত্রাণ হয়। কাণে আন্মক এ বথা। 
কাণের সৃষ্টি হয়েছে কেন? আর কার মুখের মিষ্ট কথ! শুনব? 
পৃথিবীতে আর কে আছে, বন্ধুভাবে কথা বপিয়। সান্বনা দেয়? এ 

একজন বন্ধু তুমি, গুরু তৃমি। হে দয়ার সাগর, তোমার শ্রপাদপন্ে 

মস্তক রাখিয়া তোমাকে প্রণাম করি 1 

(শাস্তিযাচন ) 

হে গরিবের ঠাকুর, যদি কথা না কহিতে, তবে এই প্রার্থন। 

করিতাম না, কিন্তু তুমি যে কথা কও। তাহারা এক গ্রকার আছে 
ভাল, যাহার! একথা বিশ্বান করে না। তাহার] বলে, তুমি নিরাকার, 

কথাও কও না, মাথায় হাত রেখে গ্রাশীর্বাদও কর না। কিস্ত আমরা 

যে বিশ্বাস করি, তৃমি কথা কও--বে কথায় পাপী বাচে, জীবের 
পরিত্রাণ হয়। এই যে পবিত্র মত কয়েক বৎসর আসিয়াছে, বিশ্বান 

ভক্তিবিহীন লোকের হাতে পড়ে যেন ইহা মারা না যায়। তোমার 

অন্গগত পুত্র কন্তাগণ যেন তোমার কথ! শুশিয়া বলিতে পারেন_ 

ঈশ্বরের এক এক মকে কত অম্বত বর্ষণ, তাহার ভিতরে কত মাধুযা, 
কত মিষ্টতা। এমন করিয়। যখন কথ। কহিতে লাগিলে, তখন 

পাপী পুত্রের। কিরূপে বলিবে, ভোমার কথা শুনিতে পাই না 
বার বার সা বযণ করিয়া মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিতেছ কেন? এই 
সকল কথা ধখন তোখাব ভক় সম্থন্গণ বূলিবেন, তখন বুঝিব, এই 

পবিত্র মত কেন আনিয়াছিল। কাণের কাছে তোমার কথা বল, 

যদি শুনে অবিশ্বাস করি, জড়ের মত পড়ে থাকি, আবার বল। আর 



ভক্তের দন ২৫৫ 

যদি দেখ, তোমার কথা শুনে নিরাশ যায় না, আরও কাছে এসে স্বধা 
ঢেলে দিও। প্রাণের ভিতরের গভীর বেদনা চুর হবে। কাছে 
ডেকে ডেকে তোমার কথা ঝনিও। তাহা হইলে পাপ-শক্র আর হৃঃখ 
যাবে। লমঘ্ড দিন যেন এ শব কাপের কাছে আছে, বুঝিতে পারি। 
গভীর ধ্বনি তোমার মুখ হইতে বাহির হইবে। দিনের মধ্যে ছ্ই 
একবার শুনিব, প্রাণের মধো খারণ করিব। পাপ ছাড়িব, আর অমৃত 
পান করিব । কথা বলিয়া গরিব কাঙ্গালদের উদ্ধার কর। তোমার 
বেশ বেশ কথাগুলি প্রতিদিন কাণের ভিতরে আসিবে, অজ্ঞান দুর 
হইবে এবং ঠচতন্ত জন্মিবে। তোমার ধমকে, তোমার জঞানপূর্ণ 
উপদেশ শুনে পাপ ছাডিব। তোমার স্থমিষ্ট কথা শুনিয়া ছংখ দূর 
হইবে, এই আশা করিয়া তোমার ক্রীপাদপদ্সে বার বার প্রণাম করি। 

শান্তি শান্তিং শাস্তিং। 

তক্তের দর্শন 

( ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, বৃহম্পতিবার, ২১শে মাঘ, ১৭৯৭ শক, 

ওরা! ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৬ খু: ) 

হে প্রেমহুনার পরমেশ্বর, প্রেমেতে তুমি হুন্দর হইয়! বসিয়া আঁছ। 
ভক্তদিগকেই কেন তৃমি আকর্ষণ কর, আর আমাধিগকে কেন আকর্ষণ 
কর না? তীহাদেরও হৃদয় প্রাণ আছে, আমাদেরও হৃদয় প্রাণ দিয়াছ। 
তাহার তোমাকে দ্বেখিয়া তুপিয়া মোহিত হইয়! বলেন, এই পধ্স্ত 
সংসারাসক্ি, আর না, এই ব্রহ্মন্ধপ-দাগরে ডূবিলাম । আমাদের স্থা?় 
থাকিয়াও যেন নাই । তোমাৰ এত রূপ এবং এত ভালবানা আছে 
যে, অনায়াসে তাহা প্রাণ ভুলাইয়া লইতে পারে । একজন তোমাকে 
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দেখিয়া পাপ ছাড়িয়! সখী হইল। আর একক্গন তোমাকে দেখিল 
সকালে, কিন্ধ সমস্ত দিন যেন তোমার নঙ্গে দেখ! হয় নাই। একজন 

তোমাকে দেখিয়া বলিল, এ রূপ ত আর কোথাও দেখিব না, এমন ধন 

পাব না, দূর হউক আর সব, দেখি এ শ্রীমুখের সৌন্দর্য । আমর! 
বলি, এতক্ষণ ত এ রূপমাধুরী দেখিলাম, এখন পাচটা ধিষয়-কার্ধ্য 
করি। ভক্তের বলিলেন, এমন মুখের মিষ্ট কথা কখনও শুনি 

নাই। যে কয়টা দিন থাকে, এই মিষ্ট কথা শুনি। তবেই ত,হে 
ঈশ্বর, প্রভেদ আছে। সেই এক দেখা, সেই এক উপাসনা, আর 

আমাদের এই এক দেখা, এই এক উপাসনা । এ রকম কেন হয়, 

বলিতে পার? হে ঈশ্বর, তারাও দেখেন, আমরাও দেখি । সেই 

দেখার ফল এত শ্রী হয় কেন? ভক্ত নাহইলে, তেমন দেখা! পাব 

না। অন্থুগ্রহ করিয়া ভক্ত করিয়া দাও । ঠিক যেমন ভকেরা দেখেন, 

সৌন্দধ্যটা খুব মনের ভিতর বসে, তেমন করিয়া দাও। তোমার 
কথার মিষ্ট স্বরটা কাণে লাগিয়া! রহিল। এই প্রভেদ ঘুচাইয়া দাও। 

আমর! আপনাদিগকে ফাকি দি। ভাল করিয়৷ দেখিতে দাও, ভাল 

করিয়া কথা শুনিতে দাও। ভক্তদের কাছে যাই, তাহাদের কাছে 

বসিলে, আমাদের গায়ে তাহাদের বাতাস লাগিবে। আর বিষয়ী কম্ম্বার 
মত হয়ে আমাদের কি হবে? তারাও মানুষ, আমরাও মাগ্চুষ , কাছে 

ধন পাইয়াও কেন নেব না? আমর! ছুঃখী কাঙাল, ভক্ত যেদিন 

হব, ছুঃখ থাকিবে না। সেই দেখ। দেখি, সেই শুনা গুনি, এই 
আশীর্বাদ কর। 

শান্তিং শান্তি শাস্তি! 



সাধন বাকি রহিল ৭ 

সাধন বাকি রহিল 

€ ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, শুক্রবার, ২২শে মাঘ, ১৭৯৭ এক, 

৪ঠ ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৬ খুঃ ) 

হে দীনবন্ধু প্রেমময় পরমেশ্বর, ঘণ্ট। বাজিল, ময় চলিল, যাত্রীরা 
তত দৌড়িতেছে না, পথে নিজ্্া যাইতেছে । সময় যায়, সময় যায়, 
কাহারও অপেক্ষা করে না, কেহ ভাল হুইল ন। বলিয়া সে ধাড়াইতেছে 
না। ভজন সাধনের কত বাকি রহিল। এক এক প্রকার সাধনে 

কত যোগী সাধকেরা সমস্ত জীবন দিয়া গিয়াছেন, তথাপি তোষার 

মম্যকু জান লাত করেন নাই। কি করিব, কি করিব, হে ঈশ্বর, বড় 

বড় সাধন বাকি রহিল। সেই নিগুঢ ভাবে তোমাকে দর্শন করা, সেই 
ভাই ভম্বীদের পদধূলি সর্বাঙ্জে লেপন করা__-কত বাকি! বার্ধকা 

আলিয়া পড়িল । এখন দৌড় দিলেও সে ঘর পাইব না। মুনি খধির। 
বসিয়া আছেন, কথাও কহেন ন।। একটা দিন ভাল করিয়া কোন 

সাধন করিতে পারিলাম না। উহাদের শরীর ভীর্ণ শীর্ণ, কিন্ত ভিতরে 
কত ধ্যানের গভীর ভাব, শত সহন্ত্র বৎসরে তোমাকে পাইবেন বলিয়। 

আশ! করিয়া আছেন। এমনই করিগ্ভাই যেন দাধন করিতে পারি। 

&ঁ দ্বিকের ধত সাধক অভি গতভীরপ্রকৃত্ি, একই ব্রত ক্রমাগত পাজন 

করিতেছেন। উন্নত খষিদিগের এই দেশ। আগে যোগ-নদী, তপন্তা- 

নদীতে ম্বান করি। আগে কতকগুলি প্রতিজ্ঞা করি- আর এ নকল 

পাপ করিব না--তবে ত তুমি যাইতে দিবে। যদি হৃদয়ের ভিতরে 

বিশুদ্ধ ইচ্ছা তুমি দিয়াছ, তবে তোমার চরণ দ্াও। আর কে 
পাপাচারী খোর বিষয়ীকে যোগী তপস্বী করিতে পারে? সাধন 

ভজনের ন্বীভি নীতি বলিয়। দাও, সকাল হইতে সন্ধ্যা পধ্যত্ভ কি 
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করিতে হইবে, শিক্ষা দাও। আনিলে কেন? এই দিকে মনকে 
টানিলে ফেন? সদগুরু বলিয়া তোমার চরণ ধরি । অবশিষ্ট জীবন 

তোমার সাধন ভজনে কাটাইয়া, জীবন কৃতার্থ করিতে পারি, এই 

আশীর্বাদ কর। 

(শান্তি-বাচন) | 

হে দয়াময় পরমেশ্বর, তোমার চক্ষু মাছুষকে পরীক্ষা করে এবং 

পরীক্ষ! করিয়৷ বলিতে পারে, কে কি গ্রকারের লোক। আমি কোন্ 
শ্রেণীর সাধন করি, তুমি বলিতে পার। তোমার অগিপ্রান্ম-মতে 

কিছু করি। যদি আমি জানি, আমি অমুক শ্রেণীর ভ্রতধান্ী, এই এই 

লক্ষণ রাখিতে হুইবে, তবে বাহিরের লোকও বুবিবে, আমি কোন্ 
রাজোর লোক । অভিমান চূর্ণ কর, ধর্মের আদি বর্ণমালা! আমাদিগকে 
শিখাও। এস, জগদীশ, যোগেশ্বর বলিয়া তোমার চরণ ধরি। উপা- 

সনাতে, প্রেমেতে ভাল যোগ হবে, প্রাণে প্রাণে পরম্পয়ের সঙ্গে ভাল 

যোগ হবে । খুব নিষ্ঠুর হইয়। জীবনের অসার অংশ কাটিয়া ফেলে দাও। 
গুরু, তোম! বই আর কেহ নাই-_এই জঘন্য অবাধ্য শিষ্ের। যোগ- 

গুরু, সাধনে সিদ্ধ হইব--যোগ সিদ্ধ হইবে, সাধন ভজন সফল হইবে, 
এই আশা করিয়া তোমার আশ্রয় লইলাম। সিদ্ধ কর, সিদ্ধিদাতা। 

প্রাণপণে তোমার পবিজ্র আদেশগুলি পালন করিব, এই আশা 

করিয়া তোমার পবিত্র শ্রীচরণে, হে ঈঃনেশ্বর, বারবার ভক্তিভরে 
প্রণাম কৰি । 

শান্তিঃ শান্তি শান্তিঃ! 



হ্বর্গসাধন ২৫৯ 

স্বর্গনাধন 

( ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, শনিবার, ২৩শে মাঘ, ১৭৪৭ শক, 
€ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৬ খুঃ ) 

ছে প্রেমসিন্ধু, হে দয়ার সাগর, দর্শন দিতে তুমি, সেই তোমাকে 
বলিতেছি॥। এই মন্দ জীবনের মধোও শ্বর্গলাভ হইতেছে, প্রতিদিনই 

এক প্রকার স্বর্গ লাভ হয়। তুমি যেখানে- সেখানে হ্বর্গ। যেখানে 

তোমার পাদপদ্ম খুব গুক্ফুটিত, যেখানে পাপ আসিতে পারে না, সেই 
গম্ভীর স্থানই ত স্বর্গ । অন্তায় কিছু নাই, ধেখানে বসিলে পাপ থাকে 
না, সংসারে মত্ত হওয়া যায় না, সেই স্থান আছে পৃথিবীর মধোই , 

কিন্তু পৃথিবী হইতে নিলিপ্ত | চারিদিকে জঙ্গল, মধ্যে ফসল? চারি- 
দিকে অন্ধকার, মধো জ্যোতি চারিদিকে কোলাহল, গোলমাল, 

মধ্যে "শাস্তিঃ শান্বিঃ শাস্তি: এই নকল কথ! উচ্চারণ হইতেছে। 
চারিদিকে নাস্তিকতা, ভ্রম, কুভর্ক, কুমত $ মধো তোমার বেদপাঠ 

হইতেছে । দাধনের অগ্নি দ্বারা তোমার তপন্বীরা সেখানে তপন্থা 

করিতেছেন । তবে, হে ঈশ্বর, একটা কথা জিজ্ঞাস! করি, এই স্থান 
পাইবার জন্ত আমর! কি করিয়াছি? এই সোপানে উঠিতে কি বিশ 

ত্রিশ হাজার টাক! দিতে হইল? কিছুই করিতে হইবে না, চক্ষু 

বুদ্ধিল আর দেখিল। উপাসনা-তত্ব সামান্ত নয়। শুনিতাম অনেক 
দূরে স্বর্গ, তার পথ ছুগম, কত লোক পাহার! দেয়। হে ঈশ্বর, তাহা 
ভ্রান্তি হইল। তোমার স্ব্গধাম-প্রান্তি স্থলভ। এতে তুল নাই। 

এই উপাসনাতে ব্বর্গলাভ হয়, ই্ছাতে প্রাণ সগ্রীবিত হয়; কিন্তু কেহ 
বলে না, ইচ্ছা করে মাছ এই স্থুখখাম ছেড়ে, এই তপন্তা, যোগ- 

সাধনের স্থাম ছেড়ে, সংসারে মরিতে যায়। পায়ে বরে ত্বর্গরাজ্য 
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ফেলে দেয়। যখন দিব্য দেখা শুনা হল, তার পর কেন মানুষ 

তোমাকে ছাড়ে? যদ্দি উপামনা-স্বর্গে পাচ জন বসে থাকে, তবে 

পৃথিবী দেবলোক হয়। এই যে ছুর্বধদ্ধি, ইহ। আমাদিগকে উপাসনার 
স্থান হইতে কাধ্যে লইয়া যায়| নামটা কাধ্যের সমূদ্র, কিন্তু বন্ততঃ 
পাপের সমুদ্র। কেনই বা কাজ করিব? স্ত্রী পুত্রেপ্প ভার ত 

তোমারই হত্তে। আসিম্াছি বৈরাগী হইবার জঙ্ত, আসিয়াছি কেবল 

তোমাকে পাবার জন্ত। যে তোমাকে পায়, তার স্ত্রী পুত্র হুখে 
থাকে , যে তোমার ভিতরে থাকে. তাহা দ্বার জগতের যত মন্ষল হয়, 

আর কাহারও দ্বার তত হয় না। অন্তেরা নিজে সংসার করে, স্ত্রী 
পুত্র নিয়ে দুঃখের সাগরে ঝাপ দিয়ে রে। সংসার কে করে? যে 
তোমাকে খুব ভালবাসে, প্রাণটা যোল আনা তোমার ভিতর ফেলে 

দেয়, সেই যথার্থ স্ত্রী পুত্রকে ভালবাসে । হে ঈশ্বর, কর কিছু বাবস্থা, 

একই কাজ করি। তৃমি সমস্ত দিনের কাজ হও। কান্ধ তি 
করাইয়া লইবে। দয়ার ঠাকুর, কাঙ্গালের ঠাকুর, তুমি পুরাতন বন্ধু । 
সমস্ত দিনটার ভার তুমি আমার হস্ত হইতে কাড়িয়া লও, সমঘ্ত দিন 
ভাল থাকি, এমণ ব্যবস্থা! করিয়া দাও, তোমার চরণ ধরিয়া এই 

প্রার্থন। করি। 

(শান্তি-বাচন) 

হে দয়াসিম্ু পরমেশ্বর, কত দয়া করিলে, তার কি আমর! হিলাব 
রাখিয়াছি? দয়া না করিয়! যদি, দয়ার ঠাকুর, থাকিতে না পার, 

যদি স্বর্গ দ্েখাইলে, তবে ছুর্মাতি নিবারণ কর। সেই যে কোন 
রাজধি সংসারে থাকিয়া তোমার যোগ করিতেন, সেই যে ভঙ্জেরা 

জনসনাজের কল্যাণ করিয়া বেড়াইতেন, কিন্তু তোমাকে গলার হার 

করিয়া রাখিতেন। অনেক দিন হইল, তুমি কাজ ছাড়াইয়৷ আনিয়াছ 



জীবনের নিদ্দি্ই কাজ ২৪ 

লমূদ্বায় দিক ভাল করিয়া দিয়াছ, মন্দ লোকদের কাছে যাইতে হয় 
না। জীবের উদ্ধারকর্ভা, এসেছ বঙ্গদেশ উদ্ধার করিতে । বোবার 
উপর শাকের আ্বাটি যেষন বলে, এত দত করিয়াছ, আর একটু দাও, 
আর একটু তোমার কৃপা পাইলে আমাদের কুমতি যায়৷ এই ভত্র 
লোকগুলি উপাসনার স্থান ছাড়িয়৷ কেহ রাগী, কেহ নিরাশ হয; আবার 
ক্বান করাইয়! দিয়া তুমি ম্বর্গের ভিতরে আনিবে। সমস্ত দিনটা 
কিসে পবিভ্রভাবে কাটাতে পারি, হে ঈশ্বর, তুমি সেই সক্ষেতটী শিক্ষা 
দাও। তুমি বলে দাও, “সন্তান, তুমি সকালে এই কর, অমুক সময়ে 
এই করিও, তোমার মনের রিপু. আমি নষ্ট করিব।” যে কোন কাজ 
করি, মনটা তোমার চরণে রাখিগা দিব। তোমার অত্যত্ত মনোহর 
শীচরণে বারবার প্রণাম করি। 

শাস্তিঃ শান্িঃ শান্তিঃ 

জীবনের নিদ্দিষট কাজ 

( ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, সোমবার, ২৫শে মাঘ, ১৭৯৭ শক, 

৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৬ খুং ) 

প্রেমময় মঙ্জলময় বিধাতা, কি বিধি তোমার পাপীকে উদ্ধার 

করিবার জন্ত, শুনিতে দাও। অনেক উত্ভাপের পর যদি শীতল বাম 

আসে, ভাহ যেমন প্রাণকে শীতল করে, অনেক পাপ তাপের পর 

তোমার বিধি সেইরূপ প্রাণের মধ্যে আরাম দেয়। চাতকের ন্তায় 

ডাকাইয়। থাকি, কথন ত্বর্গ হইতে বিধি-বারি বর্ষণ হইবে । কুসংস্কার 

পাপের উত্তাপে তোমার সম্তানগণ কোথায় যাইবে? হ্বর্গ হইতে 

বিধি নামিল, তোমার সন্ভানগণ অমনই আই বলিল। যোগীদের যোগ 



৬২ প্রার্থনা 

হইবে, প্রেমিকদিগের প্রেম বাড়িবে, অন্ধ চক্ষু পাইবে, তোমার নাম- 
সংকীর্তনে নিস্তেজ সতেজ হইবে । যখন অনাবৃষ্টিতে পৃথিবী যায় যায় 

দেখ, তখন তুমি জল পাঠাইয়া দাও। জল অপেক্ষা কি আত্মার পক্ষে 
বিধানের প্রয়োজন অধিক নহে? যদি নয়নে দেখা যায়, তুমি আমার 
কাছে আসিয়! বসিলে, স্বহত্তে লিখিয়! িলে-_কাহার ন] আহ্লাদ হয়। 

এই শুনিলাম, তোমার মুখ ঢাকা, তাহার মধো হুর হইয়া বসিয়া 

আছ। তোমার মুখের এক একটী কথা লক্ষ টাকাঁ। এই নময়কি 

বলেন, একবার গুনিই না ছাই! এমন করিয়া বলিতেছেন, শুন , লক্ষণ 
দেখিয়া কি বুধিতেছ না, এত ঘত্ব করিয়া আঙদিতেছেন, আর তোমর! 

চলিয়া যাইতেছ! তৃমি বল, যাহাদ্ধের শুনিবার, তাহার] গুনিবে। 

ঈশ্বর, কিসে আমাদের প্রাণ তোমার প্রতি স্থির থাকে, তাহার কোন 

কি উপায় আছে? হ্বর্গের একজন রাজা! আছেন, তিনি নৃতন বিধি 
প্রচার করিয়া বাচান। প্রমত্ততার আদি কারণ ঈশ্বর । এক বিখিতে 

সকল হয় না, ছুই বিধিতে হয় না, সহশ্রাধিক তোমার বিধি আছে। 

কখন যোগাসনে বলিয়া তোমার নিকট হইতে আমার নিজের জন্ত 

বিধি শুনিব? কিকাজ আমাধের প্রতিজনের জন্য রাখিয়াছ, তাহ 

বলিয়। দাও। অবস্টাই তোমার ফুগ্পের বাগানে আমাদের গ্রতিজনের 

জন্য কাজ আছে। পরের কাছ করিয়া কিরুপে বাচিব? জীবনের 

বিধি তোমার ঘরে লেখা আছে। হে অস্তরাত্মা, কথা কহিয়া বল, 

এ মেবক কি কাজ সমঘ্ত দিন করিলে তোমার ভালবাসা-প্রসাদ 

পাইবে। কি কান্স করিলে, তুমি আমার, আমি তোমার হইব, বলিয়! 

দ্বাও। একটী কাজ আছে, ছুটা নাই | ভূতা করে রাখ। তোমার 

বিধি বলিয়া টানিয়া লও। নিজের নিজের কাজ বুঝিয়! লইব, গ্রতৃ 

হলিয়। তোমাকে-স্বীকার করিব। বল, তুমি ভৃত/দিগকে গ্রহণ করিবার 



জীবনের নিদ্দি্ট কাজ হত 

জন্ত কি কি কাজ স্থির করিলে। ভৃত্যের কান করিতে করিতে 
পরমানন্দ উপভোগ করিব । চিরকালের অন্য &ঁ ঘরে পুরস্কার রাখিয়াছ, 
গিয়া সম্ভোগ করিব। কি করিব, আমি ফিসে জগতের পদ্ধূলি লইব, 
আজ পর্্যস্ত টিক হইল না ; তবেই ত সোপার মৃকুট পাইতে বিলম্ব। 
এখনও কাজ ভ্রানি নাঁ_সেই যে গেলেই তুমি বলিবে একটা একটী 
ভূতাকে, "বেশ করিলে, যাও, এখন পুরস্কার লও।* ভূত্যের জীবনের 

ব্যবসায় স্থির হইল, আশীর্বাদ কর, বিধি গ্রহণ করিবার অস্ত প্রস্তুত 

কর। কাজ বুঝাইয়! দিয়া গতি করে দাও, দীননাথ, তোযার চরণ 
ধরিয়া এই প্রার্থন! করি। 

( শাস্তি-বাচন ) 

হে দয়াল প্রত, আমি যে প্রতৃত্ব করিতে পৃথিবীতে বাচিব, ইহ! 
যে অসঙ্গত কথা। চাকর হইয়া জন্বিয়াছি, চাবরের মত অল্প গ্রহণ 

করিব। সেব! করিব, তবে দশটা এগারটার সময় ভোমার ঘরে অপ 

পাইব। চাকর হইয়া! তোমার অল্প খাইলে প্রাণ শু্ধ হয়, কাজের 
আদায় ন দিয়া চুরি করা অল্প উদ্দর ভরিয়া আহার করিলে পাপ হয়। 

যত বংসর বাচিব, ষেন দাসত্ব করি, প্রতৃত্ব চেষ্টা না করি। নেই 

তোমার দেওয়া হুধামাখ! অল্প খাই। পরের অল্প যেন বিষ বোধ 

হুয়, চাকরের অল্প বরাত করিয়া দাও। ভূতোর অল্প যেন এ বাড়ী 

হইতে না উঠে। তোমার যোগী সাধক প্রচারক কয়েক জন চুরি 
কর! টাকাতে যেন প্রাণ ধারণ না করে, পরের অল্প যেন ধ্বংস না 
করে। সাধন ভজন করিলাম না, অথচ চুরি করিয়া! আহার করিক্লাম, 
এইরূপ পাপী চোর ভূতা হইতে দিও না। তোমার মতানুসারে 
সকাল বেলা হইতে রামি পর্য্স্ত তোমার নির্দিষ্ট কা্ধ্য করিলে যে 

অয় পাওয়! যায়, তাহা ছাড়া সংসারের চুরি কর! উপজীবিকা' যেন 



হ৬৪ প্রার্থনা 

বিধবৎ পরিত্যাগ করি। তোমার এবং তোমার লন্তান্গিগের সেবা 

করিয়া, সশরীরে হ্বর্গে গিয়া, ভূতোর স্তায় বসিয়া শান্তি সম্ভোগ করিব। 

তোমার হাতের রান্না অল্প গ্রহণ করিব। ফাকি দিয়া যেন অগ্গ না 

খাই। তোমার কাছে থাকিয়া এই এই কার্য করিব, এই এই লোকের 

কাছে যাইব । এইরূপে তোমার অনুগত সেবক হইব, এই আশা 

করিয়া, সকলে মিলিয়া তোমার অতিশয় পবিঅ শান্তিপ্রদ শ্রীচরণে 

খারবার প্রণাম করি। 

শাস্তি; শাস্তিঃ শান্তিঃ। 

স্পপীপীপ 

আধখানি নির্মিত হইল 

€ বেলঘরিয়! তপোবন, প্রাতঃকাল, মঙ্গলবার, ২৬শে মাথ, ১৭৯৭ শক , 
৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৬ থৃং ) 

* এ+ জব্ব করিব তোদের মধুর হাধিতে, ভালবানাতে জব 
কারব, প্রেম-দৃটিতে বধ করিব। তোদের নিয়ে আমার দুঃখী 
সন্তানদের জালা দূর করিব। তোমাপ ক্সেহ-দৃট্টি-বাণে পাষণ্ড দলন 
করিয়াছ, তোমার মুখের কোমল গাব অভক্তকে পরাস্ত করে। যখন 

হরে ভাল লাগিল না, হাত ধরিয়া উদ্যানে আনিলে। কি পাধগ্ 

আমরা, এত ভালবাপ! ছুড়ে ফেলে দি। হে ঈশ্বর, গেমে অব করিবে 

মনে করিয়াছিলে। চাড়ালের হাতে কেন স্থ্গের ধন? যাদের জন্ত 

এত প্রেমজাল বিস্তার করিলে, তার! সব জাল ছিড়ে যায়। তুমি যে 

স্বাধীনতার উপর হাত দিবে না। হে ঈশ্বর, শখের বাড়াবাড়ি, 
বিধানের ছড়াছড়ি, তোমার প্রেমনদীয জল আর শুকায় না, তোমার 

স্বাদ্্যের পল্পফুল আর শুকায় না, পুম্প-বর্ধণ হচ্ছেই, তোমার দেশের 
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চজ সুধ্য অন্য যায় না। বিধানগুলি পড়িতেছে, যেমন গাছ নাড়া দিলে 

ফল পড়ে। বিধাতাপুরুষ তুমি, মা বাপ তৃমি। এই যে ভাবিতে- 
ছিলাম সে দিন, বাড়ী আধখানি নিশ্মিত হইল, এখন অবশিষ্ট অংশ 
তুমিই নির্মাণ কর। তোমার বিধানের পূর্ণতা হউক । 

(শান্তি-বাচন ) 

আমাদের দেওয়া কখন দিব 
হে ঈশ্বর, বনবাসী হও তুমি সাধকের জন্ত। সাধক বলে, গাছের 

উপর ভোমাকে চাই , তুমি বল, আচ্ছা তাই। দাধক বলে, চন্দ্রের 

জ্যোৎন্বার মধ্যে তোমাকে দেখিতে চাই, তুমি বল; আচ্ছা তাই। 

সাধক বলে, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া তোমাকে সকলেই দেখে, আমি চক্ষু 
খুলিয়া আকাশে তোমাকে দেখিতে চাই, তুমি বল, আচ্ছা তাই। 
যে মাসে, যে বৎসরে, যে বিধান চেয়েছি, তৃমি দেরি ন! করে, তখনই 
তাহা দিয়াছ; কিন্তু আমর! যথার্থই তোমার অপমান করিয়াছি । 
কয়জন এক ঘরে থেকে তোমার জন্ত এই করেছি, তৃমি যে বঙ্গদেশে 
বৈরাগ্যের কথ! বলে আবার মনোরঞ্জন করিবে, সেই পথ বন্ধ করেছি। 
এই নূতন রকমের অপমান আর কেহ করে নাই। কিন্তু কোথায় 
রেগে চটে তুমি চলে যাবে, না, এমনই ভাল লোক তুমি, যে খাট 

জিনিষ এনে দ্িলে। তোমার শিষ্য বলে আমরা পরিচয় দিব কি? 

ভালবাসার কাছ দিয়া যাই না। এত দুর্বব্যবহারের পর এমন তোমার 

কোমল ব্যবহার! তোমার দেওয়! দিলে, আমাদের দেওয়া কখন 

দিব? তোমার শুভক্ষণ প্রতিক্ষণ, আমাদের সোমবার মঙ্গলবার এল 

না। সেই গুভক্ষণ জীবন-পুম্তকে রাখিয়াছ, যে শুভক্ষণে একেবারে 
তোমার হইখ। আর কালনিত্রায় কতক্ষণ থাকিব? একটা প্রকাণ্ড 

যাস প্রেরণ করিয়া জাগাইয়] দাও। শুভক্ষণ আসিবে, খুব গল্ভীরভাবে 
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যোগ সাধন করিব$ সমীরণ আসিবে, নদী বহিবে, প্রাণের নৌকা খুলিয়া 
যাইব, এই আশ! করিয়া, ভক্তির সহিত তোমার শ্রীচরণে বারবার 

প্রণাম করি। 

শান্তিঃ শান্তি; শাস্তিঃ! 

শসা 

পরিহাস-বিরোধী তুমি 

( ভারভাশ্রম, প্রাত:কাল, শনিবার, ১ল! ফাস্তন, ১৭৯৭ শক । 

১২ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৬ থৃঃ ) 

অনস্ভগাভীধা সমুদ্র কি, পামর মানুষ কি জানিবে? পরিহাস- 
প্রিয় আমাদের স্বরূপ, পরিহাস-বিরোধী তুমি! তোমার এই এক 
নৃতন শ্বরূপ আবিষ্কৃত হইল। আমরা কত পরিহাম করি, কত ঠাট্টা 
করি, তোমাকে লইয়াও কত ঠাট্টা করি। বলিলাম, আমি বড় পাপে 

বাকুল, অথচ মুখটা হাসিতেছে। ইছা যদি পরিহাপ নহে, তবে 
পরিহাস কি? জগৎ মরিতেছে। আমি প্রচারক হইলাম, আমি তার 

ছুঃখে ছৃঃখী হইলাম না, অথচ মুখে বল্ছি, ধর্দের মঞ্জল ভাব বিস্তার 
করিতেছি। জগৎ পাপের আগুনে পুড়ছে, শব দাহ হচ্ছে, আমি 
হাসিভেছি, উপহাস করিতেছি । ভার পরে দেখি, বাড়ীর ভিতরে 
এই আপনি পুড়ছি, তথাপি ঠাট্টা কচ্ছি। পরিহাসপ্রিয় আমরা, 

যাতে তাতে পরিহাস করি। উপাসনার সঙ্গে, বিধানের সঙ্গে, ধর্দের 
সঙ্গে, ভাই ভর্ীর সঙ্গে পরিহাস করি। সমুদয় যে পরিহাস, তাহা 

নছে; কিন্ত এত পরিমাণে পরিহাসপ্রিয়তা বৃদ্ধি হইয়াছে হে, গাভীধ্োর 
মরধ্যানগা আন রাখা যায় না। গভীর ঈশ্বর, আমাদের এই স্বরূপটী 
ছু করে দাও। পাপীকে পরিজাণ করিতে হইবে, এটা খুব শক 
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কাঞ্জ, স্বতরাঁং এর ভিতরে ঠাট্টা তামানা চলে না। যখন তোমার 

কাছে বসি, তখন ভাল থাকি। গন্ভীরের কাছে গম্ভীর হতে হয়। 
একটী বিষয়েও তামাদা করিনে। উপহাস করে পাঁচটা কথ! বল্লাম, 
তাহা কি তুমি শুন্বে? ঠাট্টা বিদ্রপ তোমার স্বর্পপের বাহিরে । 
গম্ভীর ঈশ্বর, পরিহাস-বিরোধী তুষি। তোমার পরিহান-বিরোধী 
চক আমাদিগের পরিহাসপ্রিয়তাকে ভৎ্সনা করিতেছে । গম্ভীর 

ঈশ্বর। আমাদিগকে কেন গম্ভীর কর না, আমরা যে তোমার শিষ্ক 

হষইলাম। ঠাট্টা করিতে করিতে প্রাণটা যায়। মৃতকে নিয়ে ঠাট্টা! 

তোমার সঙ্গে কথা কওয়া উপহাস নয়। এ'রা পরকালের যাত্রী, 

ইহাদের সঙ্গে ঠাট্া কর! উচিত নহে। গ! তবে রোমাঞ্চিত হচ্ছে 
কেন? চারিদিকে যে গভীর ব্যাপার । অগাধ সমুদ্রের জল পর- 

লোক। পরিহাসের ভাব বিদায় করিয় দাও। তোমাকে না দেখিলে 
গণ্ভীর হওয়] যায় না। তবে তুমি গম্ভীর হইয়া কাছে বস। অসত্য 
কল্পনা বিদ্বায় করে দাও। এই স্ভীবনে যেন গভীর ধর্-ত্রত সাধন 

করিয়া, তোমার গম্ভীর চরণ লাভ করি। গান্তীর্ধং-সাগরে ডূবি। 

প্রশান্ত আত্ম! পরমেশ্বর, গম্ভীব পুরুষ, তুমি রুপা কয়! আমাদিগকে 

এই আশীর্বাদ কর। 

(শান্তি-বাচন ) 
দীননাথ, তৃমি গভীর, আমি অগভীর, তাই দুই জনে মিলিতেছে 

না। পরলোকের যাঝ্ী হয়ে কোথায় সত্য লয়ে আনন্দিত হব, তাহা! 

ন! হইয়া, সামান্ত লামান্ পদার্থ লইয়! বিজ্রপ করিয়া দিন গেল। পাপ- 

গুলোর সঙ্গে খেলা করিতেছি & গভীর না হইলে হ্বর্গধামে কেহ যাবে 
না। সত্য পায় নাই--যারা পাপের সঙ্গে উপহাস করে। তোমাকে 

দেখিলে বলি, কে ইনি? ইহার একুতি এমন কেন? ইহাকে ছুইলে 
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শরীর রোমাঞিত হয় কেন? যাই ইহার কাছে উপাসনা করিতে 

আসিলাম, কোণায় সেই ঠাট্ট। করিবার মুখ ? মাটীর গুণে, বুঝি, এমন 

হয়। এই গম্ভীর ভাব যত উপার্জন করিব, ততই বীচিব। কালে 

একটা কথ! বলিলাম, ছুই ঘণ্টা না যাইতে তাহা ভূলিলাম। ॥ এই যে 

চা্টা--মরণের ঠা! । গুরুর সঙ্গে তামাসা পরিহাস, বিপন্য় সংসারের 

মধ্যে এ সর্বনাশের বাপার। হে ঈশ্বর, গভীর সহবাস তোমার, 

এখানে কি ঠাট্টা চলে? পরিহাসরপ মৃত্যু হইতে উদ্ধার কর। স্থির 

মতি দাও। তুমি পরিহাসের বস্ত নহ, জগৎও পরিহাসের বস্ত নহে। 
আশীর্বাদ কর, গভীর রাঙ্্যে প্রবেশ করিয়! গন্ভীরপ্রককৃতি হই । গম্ভীর 

হইব, সতাপ্রিয় হইব , সতোতে যোগী হইয়া, সত্যেতে প্রেমিক হইব, 

এই আশা করিয়া, অতি বিনীতন্তদয়ে, অতি গম্তীরভাবে, তোমার গভীর 
চরণে বারবার প্রণাম করি। 

শান্তিং শান্তিঃ শাস্তি; । 

কিছুই জানি ন৷ 

( শারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, ববিবার, ২র! ফাল্তুন, ১৭৯৭ শক, 

১৩ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৬ খুঃ ) 

এই ঘে আমি তোমাকে দেখি, তোমার কথ শুনি, অথচ বলিতে 

পারি না, কেমন দেখ! হইল, কেমন শুনা হুইল, এই মূর্থতাভেই 
আহলাদ। তোমার ইচ্ছা মঙ্লময়ী। আমার এই যে মূর্খের বিনয়, 
এইটী যেন থাকে । দেখিতে চাই, শুনিতে চাই; দেখা কি, জানিতে 

চাই না, শুনা কি, জানিতে চাই না। মুর্খ করিয়! চিরকাল রাখিতে 

হয়, রাখিও। কিন্তু যে মূর্থ হাসে, সেই মূর্থ করে রেখ। ঈশ্বর, যদি 
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ধন'ভোগ হুইল, ধন কি- নাই জানিলাম। প্রকার কি, রীতি কি, 
তাহা বুঝাইবার জন্য আসি নাই। অনস্ত রস-সাগরে ডুবিলেই আমি 
বাচিলাম। কেহ যদি বলে, এ ব্যক্তি বুঝাইতে পারে না, নাই 
পারিলাম। কিছুই বুঝিলাম না, কিছুই জানিলাম না, অথচ হত বুদ্ধি 

হইয়া প্রেমরস পান করিতেছি । ইহার সৌন্দর্য এখানে বুবিতে 
পারিব না। কারঙ্গাল-চরিত্র তুমি জান, সে যত খাইতে পায়, আরও 
খাইতে চায়। ফুলের ভিতর যেমন মধুমক্ষিকা আপনার কাজ আপনি 

করে এবং পাগল হইয়। কিছুই বুঝে না, তেমনই মূর্থ হইয়া তোমার 

মধো ডূবিয়া থাকি। মূর্ধত৷ বড় ছুল্লভ। তোমাকে জানিয়াছি, 

এই যে ভয়ানক অহঙ্কার-মূলক জান, ইহা হইতে রক্ষা কর। যাই 

বলিব, তোমাকে জানিয়াছি, তখনই যে যরণ। আর কিছুই জানি 

ন|, কেবল এই জানি যে, তার আবির্ভাব একট! কি সৌন্দধ্য, প্রেমরসের 

মত আসিয়া সমস্ত হদয়কে প্লাবিত করে। উদ্বোধন কি, আরাধন। 
কিঃ ধ্যান কি, কিছুই জানি না। উপাসনার ভিতর একটা কি 
জলপ্লাবন হইয়া যায় প্রতিদিন। মত কর তুমি, মত্ত হই আমি। 
জগৎ যাহাকে চতুরুতা৷ বলে, তাহা যেন আমরা না চাই। মূর্ধ হইয়া 
তোমার সৌন্বধ্য দেখিব, অথচ কি, তাহ! জানিব না। তোমার কথা 

শুনিব, অথচ কি, তাহ! জানিব না। তোমার প্রেম সম্ভোগ করিয়া 

পরলোকে চলিয়া যাই, গরিব বলিয়া আমাদিগকে এই আশীর্বাদ কর । 
(শাস্তি-বাচন ) 

হে ঈশ্বর, জ্ঞানস্পৃহা! অন্তরে আছে, তুমি কে, জানি। কিন্তু তুমি 

কতকগুলি বিষয় বুঝাইয়! দিবে না, প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, আর আঁষি 
যদি বলি, এটা বুঝাইয়া দাও, তাহ! হইলে অনধিকার-চষ্চা হইবে। 
গুরু, আমার হিভার্থে যাহা ঢাকিয়! রাখিয়াছ, তাহা। ঢাক। থাক। 
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তোমার মুখ খানিক দেখি, আর দেখি ন! ১ খানিক যাই, আর খাইতে 
পারি না$ তখন আহ্লাদ হয়। তুমি যেখানে যাইতে দিবে না, 
সেখানে যাইতে পারিব না, এ কি কম লাভ? আর ক্রমাগত যাইডে 
দিতেছ, এতেও আহলাদ। দেখ, জ্ঞানেতেও আহ্লাদ, অজ্ঞানেও 
আহলাদ। যেখানটা বুঝাইলে, সেখানে আহলাদ, যেখানটা ঢাকিয়া 
রাখিলে--ভক্ত আহলাদ করিয়া বলিলেন, পরমেশ্বর, বেশ করিম্বাছ, 
ঢাকিয়া রাখিয়াছ। জানী হইয়াও স্থখী, অজ্ঞান হইয়াও স্থখী। হাহ 
জানা উচিত, জানাও; যাহা জানা উচিত নয়, জানিতে দিও না। এই 
ছুটী ভিক্ষাই চাই। যাই বলিবে, আর যাইও না, তথাত্ত বলিব। 
আমি বল্পনার উপাসক নই, আমি তোমার উপাসক। আমি যে 
সাগর উপাসক। আমি তোমাকে যতদূর দেখিলাম__সত্যকে 
সাক্ষী করিয়া, চীৎকার করিয়া, পৃথিবীকে তাহা বধিয়া যাইব। আর 
যেখানে না দেখিলাম, সেখানে কখনও কল্পনা-শক্রর হস্তে আপনাকে 
নিক্ষেপ করিব না। মূর্ধ হইয়া থাকি, ভাল। নিষিদ্ধ পথে যাব না, 
অনধিকার-চষ্চা করিব না। হে নদগক, এইরপে জ্ঞান মূর্থতা-মিশ্রিত 
করিয়! দিয়া বাচাও। বৃথা কৌতুহল হতে বাচাও। সুখী মর্খদের 
পরমেশ্বর, প্রমন্াত্মা ভক্তদিগের ঈশ্বর, তুমি নিকটে এস, মূর্ধতার শান 
পড়িতে দাও। মূর্থতার স্থখ দাও। তোমার পবিত্র চরণ আমার 
অপবিত্র মত্তকে স্থাপন কর। তোমার চরণতলে পড়িয়। খাকিমা, 
মুর্খতার ভিতরেও দুখী হইব। অহস্কার-শৃল্ট, কল্ননা-শৃন্ত হইয়া, খাটি 
ঈশ্বর তুমি, খাটি তোমাকে দেখিব, এই আশা করিয়া, ভক্তির সহিত 
তোমাকে প্রণাম করি। 

শান্তি শান্ধিঃ শান্ধিঃ। 



সমুদ্ব লইয়! নিমগ্ন ২৭১ 

সমুদয় ₹ইয়। নিমগ্ন 

( ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, সোমবার, ওরা ফাল্তুন, ১৭৯৭ শক 
১৪ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৬ খৃঃ ) 

হে প্রেমসিদ্ধু ঈশ্বর, কবে ব্রদ্ষনামের পাথরের চাপে ( গুরুত্বে) 
সপরিবারে আমরা! তোমার প্রেমসমুক্রে ডুবিয়! যাইব? আত্ম ডুবে, 
জীবন ভাসে, এই কলঙ্ক কি আমাদের কপালে থাকিবে? এইথে 

আধখানা ভাপে, আধখান! ডুবে, এই বিষম ব্যাপারের মীমাংসা করিয় 

দ্াও। এখন যে ডুবি না, তা বলি না, কিন্তু সমস্ত দিনের কার্য্ের 

জীবনটা কোথায় ফেলিয়া আসিলাম ; কেন তাকে সঙ্গে আনিলাম 

না। তুমি বল, পস্ভান, তোর আর অপার কার্ধা করিয়া কি হইবে? 

আমার হ্থন্দর পবিত্র প্রেমজলের ভিতরে আয়।” কিন্তু ছুষ্ট মন 

আসিতে চায় না। ঈশ্বর, যদি প্রাণকে টানিলে, তবে সমস্ত জীবনকে 

টানিয়া আন। যদি আমাদের জীবনের ছুই ঘণ্ট! ভোমার হুইল, 

ভবে সমস্ত দিন যাহাতে তোমার হয়, এমন উপায় করিয়। দাও। 

যখন একা এক ডূবিব, সমস্ত শরীর মন লইয়া, নিশ্চিন্ত বৈরাগী হইয়া 

ভুবিব। একেবারে ভাবনা শুন্ত হইয়া, সশরীরে তোমার প্রেমে ডুবি! 

যাই। সমস্ত খণ পরিশোধ করিয়া, তোমার প্রেমসাগরে ডূবি। 

সমুদয় পাপের বন্ধন হইতে, বন্ধুর খাতিরের বন্ধন হইতে প্রমুক্ত হইয়া, 

দয়াল ঘয়াল বলিঘ, আর প্রেমজল পান করিব। চারিঙ্নিকে তুমি, 

তোমাতে ডুবিয়া প্রেমজল খাইয়া কুতার্থ হইব, এই আশীর্বাদ কর। 

হে প্রেমসিন্ধু, ভজেরা তোমার এই নাম রাধিলেন। তুমি ঘে 

অনস্ত প্রেমের সাগর হইয়াছ। তোমার ভক্ষেরা তোমার ঘনীভূত 

আনন্দের ভিতরে প্রবেশ করিতেছেন। এ সময়ে যোগের গাভীর্ধয 
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অল্পে অল্পে আলিতেছে, এই সময়ে যদি হাত পা! ছাড়িয়া দিতে পারি, 

তবে ভুবিয়া বাচিব। তোমার ভিতরে একবার ডূবিয়া, আবার যে 
বিচ্ছিন্ন হইয়! কাধ্য করা, গুফ ডাঙ্গায় আসা, সেই সংসারের ভাবনা, 

সেই অবিশ্বাসীর কথা, যোগীর জীবনের পক্ষে বিষময়। সমুদয় লইয়া 
ডুবি, এই শিক্ষা দাও। যথার্থ ভক্তের! উঠিলেন না। ভক্তদের প্রাণ, 
যোগীদের জীবন, তোমার ভিতরে ডুবিয়া রহিল। কিন্তু আমাদিগকে 
সংসার বলে, ওদের এক ঘণ্টার মোকদামা, আবার সেই অসার জঘন্ত 

ংসারব্রতে ব্রতী হইবে ॥ এ দেখ, এখনই উঠিবে, এ যোগের ভিতরে 
থাকিতে পারিবে না, এখনই হাপ ধরিবে, নিঃশ্বাস ফেলিবার জন্ত উপরে 

উঠিবে। নতুবা নৃতন কীটের মত হইবে, অর্ধেক জলের মখ্যে, অর্ধেক 
উপরে থাকিবে । সশরীরে তোমার ভিত্তরে আসিয়া বলি। শরীরটা 
স্থলে, মনট1 জলে, এই প্রকার করিতে দিও না। যদি যোগাভ্যাস 
করিতে হয়, সমস্ত লইয়া যেন তোমার ভিতরে প্রবেশ করি। প্রাণ 

তরিয়া সেই মগ্র জলে তোমাকে ডাকিব। মনের কুভাব ক্ষীণ হুইয়। 

পড়িবে, সংসারনিলিপ্তভাবে তোমার দয়ার সাগরে মগ্ন থাকিয়া, সহজে 

ধাস্মিক হইব; এই যোগের ভিতর থাকিয়া উন্নত উৎকৃষ্ট জীবন লাভ 

করিব, এই আশা! করিয়া, তোমার চরণপন্মে বার বার প্রণাম করি। 

শাস্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ! 



ইচ্ছা! বিনাশ কর ২৭৩ 

ইচ্ছা বিনাশ কর 

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, বুধবার, ৫ই ফান্তন, ১৭৯৭ শক) 

১৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৬ থুষ্টাব্ব ) 

হে প্রেমময়, ভালবাসার ঈশ্বর, তোমার ভিতরে প্রেমের কোমলত। 

এবং পবিত্রতার গাস্তীষ্য ছইই মিলিত। পিতার কোমল হৃদয় তুমি ধারণ 

কর, গুরুর গম্ভীর ভাব তুমি ধারণ কর! তুমি যখন কথ! কও, এক 
দিকে তোমার কথার মিষ্টতা, অন্ত দিকে তোমার কথার মধ্যে শাসনের 
ভাব। এক হস্তে প্রহার কর, অন্ত হস্তে আশীর্বাদ কর। তোমাকে 

যে মানে, সে ভাল হয়, সুধী হয়। যে সুখী ছেলে নয়, সে তার বাপের 
নাম ডুবাইল। পবিত্র চত্িত্র দেখাইয়। জগংকে মোহিত করিব, এই জন্ত 
প্রেরিত হইলাম, সেই সনদপত্র যে বুথ! যায়। এই আমরা যাই, পৃথিবী 
দুর দূর বলিয়া আমার্দিগকে কিরাইয়! দেয়। তাহার! বলে, “এর! ঘরে 
বসে, করপন। করে, একট। নিদর্শন-পত্র জাণ করে এনেছে ।” পরমেশ্বর, 

নিদর্শন মারা গেল। শিশ্তবৎসণ পরমেশ্বর, ভাল করিয়া! লেখ। পড় না 

শিখিয়। মরিতেছি। যে তোমার শিষ্য হইবে, তার আপনার ইচ্ছাটা 
দিতেই হবে। আগে আম্মবিনাশ, তবে ত তোম। কর্তৃক গ্রহণ। হয় 

আমি প্রত, নর তুমি প্রত। কতবার তোমাকে লিখিয়। পড়িয় দিলাম 
ঘর্ ঝাড়ী, যাই তুমি প্রতুত্ব করিতে আসিলে, তখনই আবার তো! হইতে 
তাহ। কাড়িয়া৷ লইলাম , তুমিও বণিলে, “তোর আপনার ইচ্ছ। রাখিদ্বাছিস্, 
তবে আমি চবিলাম।” “তোর হচ্ছ! ছাড়িতে ইচ্ছ। হয় না, নিজে রাজা 
নিজে প্রভূ হছবার তোর ইচ্ছ। আছে; তুই মনে মনে বলিতেছিন্, আমি 
আব্ন দাস লইতে পারি ন11” যে চঞ্চলপ্রক্কতি, সে চঞ্চল থাকিবে ; যে 

লোভী,সে তার যোল আন! লোভ রাখিবে : যে কামী, তার কাম প্রবল 
৩৪ 
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র্লাখিবে; স্বার্থপর স্বার্থপরতা! ছাঁডিবে না, অন্তের উপকার করিবে না, 

অথচ ভূমি এসে ইহাদের উপর তোমার সবর্গর/জ্য করিবে, এ যে অসার 

কথা। আগে দি, তবে ত তোমাকে নিবার জন্তডাকিব। এই যে, 

আমার জীবন নেও না-_এই যে, কৈ যে? এমনই করে কি তোমাকে 

চিরকাল ঠকাব? আমার ইচ্ছ। বিনাশ কর। আমার কাম, ক্রোধ, 
স্বার্থপরতা, সংসারের বিলাসটুকু থাকুক, অথচ তুমি গুরুগিরি কর এনে 
আমার সঙ্গে, এ যে ঠাট্টা! যাহার! এরূপ ঠাট্ট! করে, পৃথিবীর চারিদিকে 
বড় বড় মাঠ আছে, মেখানে তারা যাক। কান! পুণ করিবার স্থান ত 

এটা নয়। নিষ্কাম হয়ে, ইচ্ছ! ছেড়ে দিয়ে, ভূমি যাহ! বলিবে, তাহা! করিতে 

হবে। দে সকল লোককে সরাইয়। রাখ। তুমি তবে বিধি খুলে! না, 
যতদিন না তারা বল্তে পারে -আমার ইচ্ছ। রহিল, তোমার ইচ্ছা লইলাম। 
আগে ব্রন্দের ইচ্ছা-পূজা, তবে ব্রদ্ষ-পুজা। গণ্ভীর কথা গুলো মনে মুদ্রিত 
করিয়। দাও। জয় করণাময়ের ইচ্ছা, জয় গুরুর ইচ্ছা, জয় পতিতপাবনের 
ইচ্ছা! আমাদের ইচ্ছা! কেড়ে নেও। ভক্ত যোগী তিনি হন, ধার ইচ্ছ! 

মরিয়াছে। তোমার ইচ্ছা, গুরো, নেতার কাধ্য করুক। আগে তোমার 
ইচ্ছা-স্বীকার, তবে বিধি-প্রচার। রাগীর রাগ থাক্লে, শুঞহদয়ের শুষ্কতা, 
ঘবিষ্বাম থাকলে চলিবে না। তোমার ইচ্ছাখানি দাও, তোমার ইচ্ছ। পুর! 
করি। আমার ইচ্ছাটা একেবারে দুর কর। 

(শাস্তি-ধাচন) 

হে দীনশরণ পরমেশ্বর, তুমি যে পরিত্রাণ করিবে, ইহ! মানিলাম। 
এখন এই ঝগড়! চলিতেছে-তুমি তোমার ইচ্ছান্দারে পরিআ্ণ করিবে, 
না, আমার হচ্ছানুসারে পরিত্রাণ করিবে? এই কলহের মীমাংসা! কর। 
তুমি কি পতিতকে তাহার ইচ্ছামত পরিত্রাণ কর? আমার বাড়ীতে 
এসে, আমার মত নিয়ে পরিত্রাণ কর, এমন ভয়ানক ছূর্বদ্ধি কেন? 



ইচ্ছ। বিনাশ কর তদঃ 

ভক্তদের মুখে কখনও ত এমন কথ৷ বেরোয় না। ভক্কেরা, মহ বির, 
“তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক, তোমার ইচ্ছ পুর্ণ হউক", এই বলিয়াছেন। 
হে ঈশ্বর, বুঝাইয়। দাও শক্ত কথ।| 'আমার হচ্ছা, আমার রুচি, আমার 
অভিপ্রায়, আমার মত সবংশে মরুক। প্রকাণ্ড অগ্নি জালিয়! এ সকল 

দগ্ধ কর। ভূমি পরিফার না! করে, তুমি বিধি দিবে না । পুব্রাতন শত্র 
ন! গেলে, তুমি নৃতন মিত্র-বিধি দিবে না। তোমার ইচ্ছাকে যদি ন| মালি, 
তোমার শীস্ত্-বিধি নিয়ে কি হইবে” আগে তোমার ইচ্ছ! এসে লমুদায় 

অস্থ্রগুলোকে ভাড়াইম্ব। দিক, পৰ্রে স্থকৌশলে তোমার প্রেমরাজ্য স্থাপন 

করিও। নশ্বর, আপনার বিপক্ষে আপনার নালিশ করিতে হইল। এই 
আমার ইচ্ছ। আমার মত এতেই, না! তোমার সঙ্গে, না পরম্পরের সঙ্গে 

যোগ হইল। এই ইচ্ছা-শক্রর মাথায় এক ঘ! মার, তোমার ধারাল অস্ত্রে। 

এই জঘন্ত স্বাধীনতার ম্পর্ধ। দূর হউক। দর্পহারী ঈশ্বর, আমাদের অহং- 
জান চূর্ণ করিয়! দিম্বা, তোমার স্বগীয় ইচ্ছাকে, সোশীর মুকুট মাথায় দিয়া, 
এ দেশে রাজা করিয়! দাও । তোমার ইচ্ছা! বলবতী হইয়া খাকিবে। 

তোমার শাস্ত্রাহুসারে জীবে দয়! এবং ত্রাত। ভগ্মীদিগের প্রতি পবিত্র ব্যবহার 

করিব। তোমার ইচ্ছাকে গুরু বলিয়। মানিয়া, তোমার বিধি মানিব। 

আপনাকে দমন করিবার ক্ষমতা দাও। আম্ুগভা শ্বীকার করিব, 

আপনার রুচি, হচ্ছ! ছাড়িপ্ন। তোমার ইচ্ছ। নেব, তোমার বিধি অন্থসারে 

চলিব, এই আশ! করিয়া, গুরো, তোমার শ্রীপাদপন্ে প্রণাম ককি। 

শান্তি শাস্তি শাস্তিঃ! 



২৭৬ প্রার্থন৷ 

প্রায়শ্চিত্তবিধি 

(ভারতাশ্রম, প্রাঃকান, বৃহস্পতিবার, ৬ই ফান্তুন, ১৭৯৭ শক । 

১৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৬ খুষ্টাষ ) 

হে প্রেমসিনধু দয়াবান্ পরমেশ্বর, কাহারও হাঁতে তার রাঁণিলে এমন 
নিশ্চিন্ত হওয়! যায় না, যেমন তোমার হাতে ভার রাখিলে। যে একেবারে 

প্রাগ মন লিখিয়! তোমার হাতে দিল, তার আর তয় কি? এমনপণোক 

কোথায় পাইব1? এমন ভালবাসা কোথায় পাইব? কার্যের সময়, 

উপাসনার সময় নিজে কাছে বসিয়া, প্রাণকে শীভল করেন, এমন আর কে 

আছেন? এমন হাতে যর্দি ভার সমর্পণ করিয়৷ রাখি, তবে নিশ্চিন্ত হইতে 

পারি। আর কোন ভয় ভাবনা! থাকিবে ন। মূর্ধ হইয়া যে স্বর্গে যায়, 
সে পণ্ডিত হইয়। ফিরিয়। আসে। স্বেচ্ছাচারীর মরণ যেমন তোমার দ্বারে, 
তেঘনই কুভার্কিকদেরও মরণ তোমার দ্বারে। বুঝিতে পারি, মার ন৷ 
পারি, যাহ! ভুমি বলিবে, তাহা! করিব। খাঁটি শান্ত, যাহার উপর তর্ক 
চলে না, এমন শাস্ত্র না পাইলে আমর! বীচিব না । আমর! ভাল ছেলে নই, 
কুসন্তান। ভাল হইলে তোমার শীস্ত্রধানি বুকে বাধিতাম, অনায়াসে 
ভব-সমুদ্রে ভাসিয়! চলিয়া যাইতাম। অন্রান্ত শান্তর স্বর্ণ হইতে আপিল, 
যার বুদ্ধি তোমার উপরে যায়, তাঁকে কি তুমি স্বর্গে রাখিবে? পরস্পরের 
সঙ্গেও কুতর্ক করিব না, শুনিয়! যাই, বাচিব। মাথ৷ হেট করিয়। চরগতলে 
পড়িয়। থাকি, বাচিব। সাধনের বিধি মনের সঙ্গে নাই মিলিল। প্রথম 
তুমি কত কথা বলিতে _-গোবমাঝ, ধাঁধা মনে হইয়াছিল) কি এখন 
দেখিতেছি, তার ভিতরে কেমন সুখের উদ্ভান ছিল। তোমার নামটাই 
আগে কেমন কঠোর ছিল। ক্রমে কেমন মধুর হইয়! আিল। প্রথমে 
যাহ! কাটার মত বোধ হয়, পরে দেখি, তাহ! ফুল। পূর্ণ বিশ্বানী ন। হইলে, 



প্রায়শ্চিন্তবিধি ৭ 

তুমি বিধি প্রচার কর না। যদি কুতর্ক না মিটিয়া থাকে, তুমি বই খুলিবে 
না। হেগন্তীর সদগূরু, জানীকে তার তর্ক স্বার! অপমান রন্সিতেছ। 
যে সরলহৃদয়, তার কাছে নব প্রকাশ করিতেছ। তার শিক্ষার আয়োজন 
করিবে তোমার বিস্ভালয়ে, তার খাওয়! দাওয়ার বন্দোবস্ত করিয়! দিবে। 
তুমি গ্রবঞ্চিত হইবার ঈশ্বর নও। কত ভবন চাই মল! প্রক্ষালন করিবার 
অন্ত, কার অন্ত কেমন প্রায়শ্চি শ-বিধি হইবে, কে জানে। তুমি বদি বরা, 
সাত বৎসর প্রান্নশ্চিতত করিতে হুইবে। হঠাৎ এই হৃদয্ববিদারক কথা 
কেন আদিল? নে কাছক, তাকে কীদ্াইস্কা ঝাচাইবে। তুমি যখন সাত 
বমরের প্রায়শ্চিন্ত বিধি শিয়াছ, তখন নেই বিধি কে লঙ্ঘন করিবে? 
সে যেন শান্তভাবে বলে, জয় জগদীশ! তোমার ইচ্ছ। পূর্ণ হউক। আব 
যদি কাহাকেও বল, তোমাকে যোগী কিনব! ভক্ত কোন শ্রেনীতুক্ত কন্ধিব 
না, তুমি পাঁচ বৎসন্ন শিক্ষা কর। এই সময় বিধিটা যোল আন! অভরিত- 
ভাবে লইতে হইবে। শীত শীগ্র ব্যাকুল হইয়া যদি তোমার প্রেমের উগ্তানে 
যাই, এই ফল হুইবে যে, অনেক দিন ছুঃখ পাইতে হুইবে। বার বৎসব্রের 
রোগ, পঞ্চাশ বৎসরের কোোগ ত একদিনে যাবে না। আমি আন কিছু 
চাই না, যেমন করে হউক, গ্রাণট! বাচাইয়। দাও। প্রায়শ্চিতও বুঝ লা, 
সাধনও বুঝি না। দেত্রী হল, মনের মত সাধন হল ৭, এই জন্ত রাখ করে 
যেন চলে না যাই। তোমার উপর রাগ করে যাই কোথায়? তবে, 

ক্কপাময়, আনন নির্বোধ হতে দিও ন|। রাগশৃন্ত হয়ে ভোমার বিধি মস্তকের 
উপর লইতে পারি, প্রেমময় ঈশ্বর, এই আশীর্বাদ কর। 

(শান্তি-বাচন ) 

হে প্রেমময় ঈশ্বর, গম্ভীর ত্তত্িত হইয়। করছোড়ে দড়াইয়৷ আছি। 
এই নূতন পথে, কে আগে যাবে, কে কি ভাবে যাবে, ঝুঝিতে পারতেছি 
না। পদ্িতরাণ দিবেই যদি, তবে সমুদয় ভান তুমি লও। দৌড়িতে গেলে 



২৭৮ - প্রার্থনা 

যদি হোঁচট খাইয়। মনি, আর বদি পড়িয়া! থাকিতে হয়। দৌড়াদৌড়ি 
ভাল নয়, গ্রধন সময় বাস্ত হইলে হবে না। পাচ বৎসর নয় প্রস্তুত হইলাম। 

ব্যস্ত হইলে, আপনার পরিত্রাণের ভার আপনি লইলে, ঘে ছুর্দশ। হয়, তাই 

আমার হইবে। চিরকাল স্বেচ্ছাচারা হইয়। ধর্ম লাধন করিয়াছি, আপনার 
ইচ্ছ! বজায় রাখিয়াছি, এখন হাত প1 বাধ। হইয়া তোমার হ্বর্গপথে চপিখ 
কিরূপে, কিছুই জানি না। একটী প্রার্থনা আছে। যখন কঠোর বিধি 

দিবে, গ্রদাতার হাধি হাসি মুখ যেন ইহার মধ্যে দেখিতে পাই। কে 
একটা! কোথ! থেকে শক্ত বিধি দিলে, এতে বুক ভাঙ্গিয়। যায়, এ শক্ত 

প্রায়স্চিতত কেমন করিয়া করিব, এই প্রকার ভাব যেন মনে না! আসে। 

গ্নেহষয়ী জননী, তুমি আগ্। করিতেছ--বিধি ভাল হউক, মন্দ হউক, 

স্থখের হউক, আর ছুঃখের হউক, কান্ধ কি আমার জেনে । তোমার 

প্রসন্ন মুখ দেখে, আশ! করে, য বিষ দাশ, খাব। হাজার বার যদি লাঠি 
মার, বন্জাঘাত কর, সহ করিব| কেবল এই বিশ্বাস যেন থাকে--তোমার 

মধুময়, কোমল হাত থেকে বিধি আঙগিল। সমস্ত দিন কি করিতে হবে, 
বলে দ্িবে। ম বাপ হয়ে এই কথ! বল, “আমি কেবল পাধগুটাকে 

খাচাবার জন্ত শক্ত বিধি দিয়াছি। শক্ত বধ ন! দিলে সে বাচ্বে কেন?” 

এতকাল পরে এই ভয়ানক প্রায়শ্চিত্ত কর! বড কঠিন, তার আগে বত 

আয়োজন করিতে হয়, করে লও | দয়াসিন্ধ, তোমার মধুষাখা হাত থেকে 

দয়ার বিধি, মঙ্গল বিধি জীবকে মারিতে আসিল না, বাচাইতে আসিল, 

এই বিশ্বাস, এই আশ! করিয়!, প্রাণের বিধি প্রাগের ভিতরে রাখিব । 

তোষাকে দয়াময় দয়াময় বলে, গুরু বলে, তাহ! পালন কন্ধিতে চেষ্টা 

করিব। এই আশ! করিয়া, বিনীতভাবে ভক্ষির সহিত, তোমার পবিত্র 
চয়ণে বার বার (প্রণাম করি? 

শান্তি শান্তি শান্তি! 



সাধন ও শাসন ২৭৯ 

মাধন ও শাসন 

(ভারতাশ্রষ, প্রাতঃকাল, শনিবার, ৮ই ফাল্গুন, ১৭৯৭ শক ) 
১৯শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৬ খুঃ ) 

মিষ্টতা এবং ঝাল ছুটা জিনিন আছে। পিতা এক দিকে, গুরু এক্ 

দিকে। কেমন করিয়া এক ছুই হইলে এবং ছুই, এক হইলে, বুঝিতে পারি 
না। সাধন এবং শাসনে প্রতেদ নাই। শাসন এবং স্থখ-সেবনে গ্রতেদ 

নাই। তুমি হানাইলে ত হাসিবই, তুমি কাদাইলেও হাসিব, এই পাগলামি 

শিখিতে চাই। তোমার শাবনই ধে তোমার দয়া। এই ছুই নদী, গঙ্গ। 

বমুনার সন্ধিস্থানে প্র়্াগতীর্ঘে অবগাহন করিয়া, পরীগ্গিত পুণা লইয়া! বাহির 

হই, এই আশীর্ব্বাদ কর। 
(শাস্তি বাচন ) 

তোমার দৃষ্টিতে মার স্নেহ, বন্ধুর উপদেশ, শান্তার দণ্ড, প্রাণ তৃপ্ত 

করিবার মধু এবং পাপ নষ্ট করিবার বিষ, এ লকলই আছে। এখন ভাবে 

বুঝিতেছি, বুদ্ধিতে বুঝিতেছি, হৃদয়ে এখনও বুঝিতে পারি নাই। তুমি কি 

কেবল পাপ দুরু করিতে ভার নিয়েছিলে? তুমি যে বলিতেছ, না। 

প্রথমে তোমার দুখে শুনিয়াছিলাম, “তোমাদের পাপ এবং ছুঃখ ছুই মোচন 

করিব ।” 

শাস্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ! 



১1০ প্রার্থনা 

সাধন কি 

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, সোষবার, ১০ই ফান্তন, ১৭৯৭ শক; 
২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৬ খৃঃ) 

হে সাধনের প্রেমরত্ব ঈশ্বর, সাধন কি? শবার্থ-প্রকাশিক। তুমি 
বুঝাইয়। দাও। তোমার অভিধানে সাধন-শবের যে অর্থ লেখা আছে, 

আমরা কি সেই নাধন করিতেছি? আমাদের জীবনগ্রন্থ ঘে তোমার 
গ্রন্থের বিপরীত। আমর। ঘে পরিশ্রষ করি না, মালন্তে জীবন ক্ষয় করি। 

ইহা করিবই, করিব--ছুই হাজার খার ধাহারা বলেন, তাহারাই যে সাধন 

করেন। তোমার মাটীতে তোমার বীঞ্জ পড়িলে কি তাহ নিক্ষল হইতে 

পারে? যদি তুমি না! থাকিতে, মনুষ্য বীজ বপন করিত, আর কিছুকাল 
পরে তাহ! মরিয়া যাইত। সাধন কি এবং কেমন করিয়া সাধন করিব, 

হে সাধনের ঈশ্বর, পিতা, গুরু, শিক্ষা দাও। 
শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তি; 

বিধিগ্রহণ 

€(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, মঙ্গলবার, ১১ই ফান্তন, ১৭৯৭ শক? 

২২শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৬ খুঃ) 

হে দয়াময় ঈশ্বর, সেই যে “বস' বলিয়া চণিয়! গেলে, প্রতীক্ষ। করিয়া 
আছে সাধক, সেই সামগ্রী, সেই বিধি কি আনিলে লা? বিলম্ব হইতেছে 
কেন? চোরের মনে অনেক সন্দেহ, পাপাসক্ত মনে বিবিধ সনেহ। 

কেনই যে ঠাকুর চলিয়। গেলেন, এখনও আসিতেছে না; বেল! হইল, 
বুদ্ধি অবসন্ন হইল। হে জগদীশ্বর, গুরুর কার্ধ্য এখনও আরম্ত করিলে 



বিধিগ্রহণ ২৮১ 

না কেন? যস্তান আশ! করিয়! ঘরে পড়িয়া! রহিল। দিলে নিব লী, 
আদেশ করিলে শুনিব না, এই কি কারণ? করিব না বলে কি তুমি 
দিতেছ লা? তুমি স্বর্গের ভ্রিনিস হাতে দিলে, ফেলিয়। নরকে চলিয়া যাইব। 
তোমার সাম্নে বসে যদি বিধির শ্রাদ্ধ করি, তুমি দিবে কেন? বিলম্বেতেই 
বুধিয়াছি, কিছু গোল হইয়াছে। যে স্নান করিল না এত বেলাতে, যার! 

জাগিল, তারাও গঙ্গান্নান করিল নাঃ অগ্তন্ধভাবে কিন্ূপে তোমার বিধি 

নিবে? একজনকে যোগীর বেশ পরাইতে হবে, একজনকে ভক্তের 

কাপড পরাইতে হবে, তুমিও আমাদের হিতার্থে সে 'সকল আয়োজন 

করিতেছ ? কিন্ত লোকগুলে। প্রস্তত হইল না। প্রাণকে কি তুমি প্রস্থ 

করিবে না? এন্সপ শক্ত সা'খনে যে অনেক গাত্র-ুদ্ধি চাই | নিজ চত্তে 

পাপীকে টানিয়া আন। লইয়| গিয়! পঁ পাশের ঘরে বদাও। তোমার 

ভিতরে প্রবিষ্ট হইলে, তুমি যাহ! বলিবে, ভাছাই করিতে হবে। এমন জীবন্ত 
শরীরটা কেমন করিয়া! জলন্ত আগুনে ফেণিয়া দিব । গ্রথমটাই কঠিন, 

এই বিপদটা অতিক্রম করিতে দাঁও। একবার সাধনের র্বাজো গিয়া 

উপস্থিত হই। ব্রতদাত৷ ঈশ্বর তুমি। হে গ্রতু, বদি বাঁচিব, তোমার 
বিধির ভিতর গিয়! কাচিব। ছুরন্ত বলিয়া! আর বিলম্ব করিলে কি হইবে? 

পাপী জগতের উদ্ধারকর্তা, একজন কি ছুইঙ্জন আগিয়। তোমার বিধি গ্রহণ 

করুক ন|। কার্ধের সুত্রপাত হউক। এই পুর্বপাপের জঘন্ত প্রাচীর, 

এই মলিন আমাকে ভেদ করিয়। তোগ!র রাছো গিয়। উপস্থিত হই, তার 

পর তোমার কাধ্য ভূমিই করিবে। 

শাস্তি শাস্তি শাস্তিঃ ! 



২৮২ প্রার্থনা 

অন্ধকারের আবরণ 

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, বুধবার, ১২ই ফাল্তুন, ১৭৯৭ শক; 

২৩শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৬ খৃঃ) 

কেমন মুঢ়তা, জড়তা, তোমাকে চাহি না! সমক্ষে রহিয়াছ, যোগেশবর, 

কিন্তু যোগীর চক্ষু নাই, প্রেমময় পিতার মুর্তি দেখ! হইল ল1। তক্তবৎসল, 
কাছে রহিলে, তোমার শ্রীপাদপন্স সমক্ষে ? কিন্তু কার সাধ্য, তাহা স্পর্শ 
করে, সেবা! করে! যে চরণ সেব! করিলে মন বিক্ষিপ্ত হয় না, সেই শ্ীচরণ 
ঠিক হাতের উপর রহিয়াছে ? ধরা কেন ধায় ন|? সেই সেবক নাই, ধরিবে 
কে? প্রার্থ প্রার্থন৷ করে না, যোগী হয় না৷ বলিয়া যোগেশ্বরকে দেখিতে 

পায় নাঃ তক্ত হয় নাই বলিয়! ভক্তবৎলের শ্রীপাদপন্ম বক্ষে ধারণ করিতে 

পারে না, সেবক হয় নাই বলিয়। দয়াল প্রতুর শ্ীচরণ দেঝ। করিতে পারে 
না) অথচ তুমি সমস্ত শোভ! দেখাইতে প্রন্তত। সেই সব মুত্তিগুণি 
তোমার আছে। যদি একবার আবরণ ছিডিয়। তোমাকে দেখিতে পায়, 

অমনই যোগী তক্ত সেবক তোমার পুজা! আশ্ন্ত করিয়া দিবে। এই 
অন্ধকারের কাপড়খান! কে টাঙ্গাইয়া দিল, এটী চলিয়া! গেলে আমাদের 

মনোবাঞ। পূর্ণ হুইবে। বিধাতা, যোগেশ্বর প্রভুর খুব কাছে 'আসিগাছি , 
কিন্তু যদি এই কাপড়ধানি পড়িয়। ন| যায়, দশ বৎসরের সাধনেও কিছু 

হইবে লা। যেমন সেইবার ব্বর্গরাজ্যের কাছে গিয়াছিলাম _-"এই কি নেই 

শান্তিনিকেতন” আকাশের ইন্্রধঙ্গর ভ্তায় চলিয়া গেগ $ ?অগদীশ্বর, 
কাছে আসিলে কি হইবে? অবিশ্বাসী আম্র।। দয়ালের শপাদপর় 
ধরি ধরি, আর ধরিতে পারলাম ন1) আমর! এই যোগানলে বনি বলি, 
আর কে আসনখানি কাড়িয়৷ লইল; মুখের উপর হাতটা রহিল, আর 

পাত্রটী নাই। আরম্ভ করিতে সুমতি দাও। তোমাকে অগ্রাহথ করা, 
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নাস্তিক হয়! যেমন পাপ, তেমনই শুভক্ষণ অগ্রাহ্ করা পাপ। হে ঈশ্বর, 
কাপিতে কীপিতে প্রার্থনা! করি, সেই অন্ধকার, মৃত্যু হইতে রক্ষা কর। 
জীবনের শেষভাগট। অমাবন্ত! হইতে দিও না। এই বে জ্যোত্গ! আর্ত 
হইল, ইহা। যেন পুণিমাতে শেষ হয়। পরলোকে আলোক দেখিয়! যাই। 
সতর্ক প্রহরী হইয়া তোমার বিধি অন্দারে সাধন করি, এই শ্মতি দাও। 

(শাভি-বাচন ) 

এ কি আশ্চর্য দৃষ্ক! এদিকে কতকগুলি মানুষের আত্মা, আর 

ওদিকে কতকগুলি ব্রত, তীর্থস্থান, কতকগুলি স্বর্থ। এদিকে ন্ুখার্থী, 
ওদিকে ধন, মধ্যে নদী | নিয়তি স্থির আছে, সমুদয় নির্ধারিত। বিশ্বাসী 
জীবন এ ্বর্গ পাইবে। কিন্তু সামনে সাম্নে বসে, গালে হাত দিয়ে বসে 

আছি, কেন মাঝি তরী আনে নাই। যদি দেখিতে পাইতাম, আমার জন্ত 
কি আছে--সেই সোণার জিনিসটা-_আমার জ্ন্ত এমন মুন্দর সামগ্রী 

রাখিয়াছ। আর একটা ভাই বলিত, আমার জন্ত এমন সামগ্রী রহিয়াছে। 

আর একট ভঙ্গী বলিত, চিরছ্ঃখিনী আমি, আমার জন্ত পিতা স্বর্গে এমন 

সামগ্রী রাখিয়াছেন। আর একটী গৃহবিহীন লোক আনন্দধবনি করিয়া! 

বদিত, আমার জন্ত এমন লামগ্রী। অত্যন্ত গুফ-কঠ বণিত, আমার অন্ত, 

হে ঈশ্বর, তুমি শাস্তিসরোবর হইয়৷ বসিয়াছ। কাঙ্গাণ একটী পয়ম! পায় 

না, তুমি আমার জন্ত এতগুলি টাকা ওপারে রাখিয়াছ। বেখাই ত অর্ধেক 

পাওয়।। একবার যদি দেখ! হয়, ঠিক সময়ে নৌকা! আমিবে, জাহাখানি 

ঠিক সময়ে খুলিবে। ছুটী জিনিসের অভাব রহিল-_দর্শন ও বুঝা আমার 

অভাব যাহা, পাইবার বন্ত তাহা। আর চাই, যখন পরিচন্ন হল, এমনই 

বেগে লোভে পার হুইব্, পার হইতে সাধনে যদি কষ্ট হয়, তাহ। মানিব না। 
দেখা আর পার হওয়া ছুটী বাকি। পাছে দেই নৌক! আসিয়৷ পড়ে, বখন 
দেখা হয় নাই প্রেমসিন্ধু, তরীর সমাগম প্রতীক্ষ! করিব; বাই নৌকা! 



২৮৪ প্রার্থনা 

আসিবে, অমনই উঠিব। চক্ষের সমক্ষে নৌকা! খুলিয়া! চলিয়া! গেল। দয়ার 
বিধি তুমি প্রচার কর, দয়ার বিধানে আমাদিগকে আশ্রয় দাও। হে দয়াল 
হরি, সেই নৌকাতে বসিয়া নামের সারি গাইতে গাইতে চলিয়া! বাইব। 

ধক মিনিট এ্রদিক ওদিক হইলে যদি বিপদ হয়, তবে ভাল করিয়া! লংযম 

করিয়া প্রতীক্ষা করি। তুমি খন হাত ধরিবে, হাত দিব ? চক্ষু ধরিবে, 
চক্ষু দিব? কাণ ধরিবে, কাণ দিব। ভক্তবৎসল, প্রণতবৎসল, দাও তোমার 

চরণতরী। ভাই ভগ্নী ধিনি যেখানে আছেন, সকলকে শুঁভবুদ্ধি দাও। 

হে দয়াময়, তোমার কাছে সাধন করিতে করিতে দিন দিন হুতখী হইব, 
পবিত্র হইব, ভক্তি বিশ্বাস অন্ুরাগের সভিত এই আশা! কতরিয়া, তোমার 
পবিত্র শ্রীচরণে বার বার প্রণাম করি। 

শাস্তিঃ শান্তি: শাস্তি! 

অনার উড়াইয়। দাও 

( ভারতাশ্রম, গ্রাতঃকাল, শনিবার, ১৫ই ফান্ধন, ১৭৯৭ শক, 
২৬শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৬ খু ) 

তোমার হাতের পাখার দ্বারা, যাহ! কৃত্রিম, অসার, লঘু, তাহা! উড়াইয়। 
দাও। যাহা সার, তাহ! গ্রহণ কর। মনুষ্য ফু দিক্, দেবতা, তুমিও 
ফুঁ দাও। খাটি যোগ, খাটি ভক্তি, খাঁটি সেবা আমাদের জীবনের মধ্যে 

খান্ুক। 

শান্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ! 



বৈরাগী সংসারীর ঈশ্বর ২৮৫ 

বৈরাগ্গী দংসারীর ঈশ্বর 

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকান, সোমবার, ১৭ই ফাস্তুন, ১৭৯৭ শক ? 
২৮শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৬ খৃঃ) 

দয়াময় ঈশ্বর, তুমিই বধার্থ সংসারী, আমাদের বাসস্থান তুমি। তুমিই 
কেবল লংলারীকে নন্যানী এবং জর্ন্যাসীকে যথার্থ সংসারী করিতে পার। 
তোমারই বলেতে মনু সংসারী বৈরাগী হয়। তোমাকে সকলেই বৈরাগী- 

দিগের ঈশ্বর বলিয়৷ জানে। কবে আমর! তোমাকে বৈরাগী সংসারীদিগের 

ঈশ্বর বলিয়া! পূজা করিব ? 
শাস্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ! 

সংসার ভূমি কর 

( তারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, মঙ্গলবার, ১৮ই ফাল্গুন, ১৭৯৭ শক, 
২৯শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৬ খৃঃ ) 

সংসারী ঈশ্বর, সংসার টংসার তুমি কর গিয়ে, আমাদের বয়ে গিয়েছে 

সংসার কর্তে। আমর! কেবল প্রাণমধ্যে তোমার পাদপল্প পুজ। 

করিব। 

শান্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ! 



২৮৬ প্রার্থনা 

স্বভাবজয় 

€ ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, বুধবার, ১৯শে ফাল্গুন, ১৭৯৭ শক, 

১লা মার্চ, ১৮৭৬ খুঃ ) 

প্রেমমধুর ঈশ্বর, সেই শ্বর্গায় সাধন প্রেরণ কর, যাহাতে স্বভাব জয় 
হয়। যাহাতে মনুত্যত্ব বিন হুইয়, তোমার সাধকের লিদ্ধ অবস্থ! ব! 
দেবত্ব লাভ হয়। 

শাস্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ ! 

সিদ্ধি চাই 

( ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, বৃহম্পতিবার, ২*শে ফাল্গুন, ১৭৯৭ শক, 
হরা মার্চ, ১৮৭৬ থুঃ) 

হে ঈশ্বর, ভিক্গার ঝুলি থালি রহিয়াছে, একটা জিনিস চাই, সিদ্ধি 
চাই। সুখে সাধন সাধন ঢের বলি, কিজ জীবনে তাহ নাই। সাধন 
বিনা কিরূপে স্বর্গে যাইব? একটী গান করিলাম, একবার উপানন! 

করিলার, কেবল ইহাতেই কি ন্বর্গলাভ করিব? সাধনের পত্রধানি দিতে 

হবে। আমার কামারপু নাই, ক্রোধ নাই, লোভ নাই, দ্বেষ নাই, অগ্রেম 

নাই, বিবাদের ইচ্ছ! নাই, পাপের প্রঠি আসক্তি নাই, সংসারান্ নাই, 

এই সবগুলে। সেই দরোয়ান্কে দিলে সে ধাইতে দিবে ১ নতুব! এমনই ধাক। 

দিবে যে, কয়েক বৎসর ধাক্কার জানাতে হাড় পথ্য্ত ছুর্ণ হইবে। ফাঁকি 

দিয়ে কে শ্বর্গে প্রবেশ করিয়াছে? পঞ্চাশ বৎসর যোগী, প্রধান উপাসক, 

বড় আচীর্ধ্য হইয়াছি-_-এ লমুদয় দর্প চূর্ণ হইবে। কিছু বলিবে না, একটা 

কেবল ধাক্কা দিবে, আর পচ সাত বৎসর মেই দিকে আস্বে না। তোম!র 



সাধুসঙ্গ ২৭ 

লীলা বৃবা! ভার ! মুখখানি হুন্দর, ব্যবহার কোমল, মন গলে যায়। এষন 
কোমলতা, আক ভিতরে ভিতরে দরোয়ান্কে ছকুম দিয়া রাখিয়াছ-_ 
নাধন বিনা যাওয়ার যো নাই। গান কর্তে কর্তে অদ্ধকার ঘুচে গেল, 
ভক্তি হইল, সেই সময় মনোহর ভাব, যোল মানা গ্রমন্ত ভাব, তবুও 
আঘাত। ওদিকে কি সুপ বিচার এদিকে কি যোল আন! প্রেম | 
& যে যোল আনা স্তায়বান্ ও যোল আন! প্রেমমন্। উজ হু্বা বরং 
অন্ধকার হতে পারে, কিন্ত সাধন বিফণ হয় না। আশীর্বাদ কর, জিতেন্জিয়, 
শুদ্ধাচার হই, আর অনায়ামে তোমার ঘরে প্রবেশ কৰি। 

শাস্তিঃ শান্তি; শাস্তিঃ। 

সাধুদ্গ 

(ভারভাশ্রম, শুক্রবার, ২১শে ফাল্গুন, ১৭৯৭ শক) 

ওরা! মার্চ, ১৮৭৬ খৃঃ) 

পতিত-পাবন, আমাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্ত তুমি আমাদিগকে 

সাধুসঙ্গে মাখিয়াছ। সাধুসঙ্গে না থাকিলে, বিষয্ব-গরল পান করিয়! 
মন্সিতাম ? কিন্ধ সাধুসঙ্গের মধ্যে থাকিয়াও, একটু শ্বতন্ত্রতা না থাকিলে, 
দলে পড়িয়। আপনার শুদ্ধত। রক্ষ/! কর! যায় না। আমি একাকী 
তোমাকে প্রাণের ভিতর দেখি কি না, আমার রিপুকুল বশীভূত হইয়াছে 

কি লা, গোলের ভিতর থাকিলে এ নকল বুঝ! যায় লা। তাই, দীননাথ, 
প্রার্থনা করি, একটা একটা ব্রত ছই একছ্রনকে দাও। করুণাসিন্ধ 

পরমেশ্বর, তুমি এই আঞ্জ! প্রচার করিয়াছ, এক এক জন এই রূপে এক 
একটা গন্ভীর দাগের মধ্যে থাকিবে যে, মে দলের ভাল বাু পাইবে, 
অথচ দলের দোষ হুইতে নির্লিপ্ত থাকিবে । কি আশ্চ্ঘ্য বিধি! একাকী$ 



২৮৮ প্রার্থনা 

রহিলাম, আবার বন্ধুদের সঙ্গে মিলিত হইয়া যত উপকার, তাহাও পাইব। 
নিরাপদে শ্বতশ্তর থাকিয়। বাচিব। দলের লোকের! যদি সংসারী হয়, আমি 

হইব না। দীননাথ, এই ছুই দিক তুমি একত্র করিয়া! লামঞ্জন্ত কর। 

আঘর। দল করিতে গিয়। আপনাকে হান্নাই, আপনাকে রক্ষা করিতে গিয়া 

দল হারাই, এই ছুই বিধির সামগ্রন্ত পিজ নিজ জীবনে দেখাইতৈ দাও। 
গভীর দাগ দিয়া তাহার ভিতরে বসিব, ব্রাঙ্ষম রাক্ষলী যে আঙ্গৃক না, 
সেইটুকুর ভিতরে বলিয়া থাকিয়া, আসনের মর্ধাদ, ব্রতের মর্ধ্যাদ। রক্ষা 
করিব, আবার সকলে একত্র হইয়া! ষত্ততার ভিতরে থাকিব, সকলের 

সেবা করিব। যত লোকের কাছে যত সদগণ আছে, বিশুদ্ধ রক্তের স্তায় 
আমাদের হৃদয়ে আপিবে। আর তাহাদের দোষ, আলম্ত, আর এক 

প্রণালী দিয়া বাহির হইয়া যাইবে। আমাদের জীবিত কালে সে দিন 

মাসিবে না, খন দেখিব, একত্র সকনের কুশল হইল। বদি স্বার্থপর 

তইয়! নির্নবালী হুই, মহাপাপী বলে দণ্ড দিবে। হে পরমেশ্বর, ছইই 

হইব, এই তোমার নিকট মাল্ঞ! পাইয়াছি, সকলের নিকট হইতে গুণ 

লইব, দোষ লইব ন!। ছুই বিধি পালন করিয়া, দয়াল দয়াল বলিয়! 

১পিনা ঝাইব। রুতপরায॥ হইব, এবং সকলের দেব কর্িব। পিতঃ, 

যদি এই আশ্র্ধা সত্য শিখাইলে, পালন করিবার ক্ষমতা দিও, তোমার 

চরণ ধরিয়। এই প্রার্থনা কৰি। 

শাস্তিঃ শান্তিঃ শাস্তিঃ। 



পরিচারিকা-ব্রত উপলক্ষে ২৮৯ 

পরিচারিকা-ত্রত উপলক্ষে 

€ ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, শুক্রবার, ২১শে ফাল্ন, ১৭৯৭ শক ॥ 

ওরা মার্চ, ১৮৭৬ খুঃ) 

হে কাঙ্গালশরণ, হে বিনী তবৎসল, তোমার শ্রাচরণ ধরিয়া এই প্রার্থন! 

করি, যদি সহম্র বিশ্ল হয়, তথাপি যেন ব্রত পালন করি। কত দিক 

হইতে কত ভাই ভম্বী আসিতে লাগিলেন, অপূর্ব প্রীতি, আনন্দ হুইল , 

কিন্তু জানিতাম না, সেই মমতার 'অবস্থাতে তোমার প্রতি নির্ভর কমিয়। 

গেল। ভাইগুলি টানিল কার্যেবর দিকে, তগ্নীগুলি টানিল সংসারের দিকে । 

ষদ্দি আশ্রম সাধনের ব্যাপার ন1 হয়, ইহাকে দগ্ধ কর। নন্ননারী যেন 

আপন সাধন ভুলিয়া না যান। হে প্রিয় পরমেশ্বর? সাধনের প্রতি 

একাগ্রত। শিখাইয়৷ দাও। খুব অজশ্রধারে কিছুদিন সাধন করিয়া! লই, 

এই আশীর্বাদ কর। ইন্দ্রিয় দমন করিতে ভুলিব ন!। বামন শুদ্ধ, 

মন শুদ্ধ, হস্ত শুদ্ধ করিব, এহ আশা করিয়া, বার বার তোমাকে প্রণাম 

করি। 

শাস্তি: শান্তি: শান্তিঃ। 

নৃতন বৈরাগী 

( ভারতীশ্রম, প্রাতঃকাল, শনিবার, ২২শে ফাল্গুন, ১৭৯৭ শক; 

৪ঠ। মার্চ, ১৮৭৬ খৃষ্ঠাব ১ 

ঈশ্বঘ, সহশ্রবার সংসার ছাডিতে হইবে বলিলে, ইহার অর্থ কি? তোমার 
পণ্য ষে সংসার ছাডে, তাহার ভার তুমি গ্রহণ করিয়! পুথ্যধামে তাহাকে 
লইয়। যাও। একট সংসার ছাড়া হয়, একবার অসার অপবিত্র পুরাতন 

চি] 



৯৯০ প্রার্থনা 

জীবনের কাছে বিদায় লওয় হয়, আবার কিছুদিন পরনে আর এক প্রকার 
নূতন সংসার আলিয়৷ উপস্থিত হয়। তখন দাধক বুবিতে পারে, আবার 
বৈরাগী অনাসক্ত হইতে হইবে। হে ঈশ্বর, চলিলাম কত দুর, আবার 

নেই সংসারের ময়ল! কাপড। সেই যোগীর বেশ নাই, সেই বৈরাগ্য 

নাই, সে ব্রঙ্গাসক্তি নাই। আবার মনের মধ্যে পাপের উত্তেজনা, আবার 

বলি, সাজায়ে দাও বৈরাগীর বেশে । দয়াল প্রভো, বৈরাগী কর, উৎকৃষ্টতর 

বৈরাগা দাও। যেমন খোস! ছাড়াইয়৷ ফেলিতে ফেলিতে তবে শন্ত পাওয়া 

যায়, তেমনই খাঁটি যোগী বৈরাগীর জীবন গৃড়তম স্থানে রহিয়াছে। 
আমাদের ভিতর হইতে সমুদয় সংসারাসক্কি, পাপের ইচ্ছ! না গেলে, পবিত্র 

হইতে পারিব লা) বারম্বার নৃতন বৈরাগী হব। এমনই করে, বুঝি, 
বারস্বার জম্ম হইবে, শেষে ব্রহ্মধামে, নিত্য-প্রেমধামে যাইব। 

(শান্তি-বাচন) 

প্রেম-শৃঙ্খলের এক দিক তোমার হাতে রাখিয়!, তুমি আমার্দিগকে 
টানিতেছ। *শ্বর্গ বুঝি না” এই বলে, তোমার লঙ্গে চলি। নৌকা! চলিল, 
কাল কোথায় অব্প পাইব, জানি না। আজ তুমি যে বিধি দিবে, তাহ! গ্রহণ 

করিয়া বাচিয়া! যাই। 

শান্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ। 

ছুষ্টবুদ্ধি-বিনাশ 

€ ভারতাশ্রম, গ্রাতঃকাল, সোমবার, ২৪শে ফাল্গুন, ১৭৯৭ শক , 

৬ই মার্চ, ১৮৭৬ খৃঃ) 

বুদ্ধির দৃষ্টি শনির দৃষ্টির ন্যায় তোমার প্রেরিত (প্রেমকে নষ্ট করিল। 
তোমার কৃপান্ুন্দর মুখ, তোমার প্রেমভাবটী না দেখিলে প্রেম হয্ব না। 



ছুষটবৃদ্ধি-বিনাশ ২৯১ 

যে মত্ততা বাড়ে না, যে ভালবাসার বৃদ্ধি নাই, সে ভালবাসার কি কাজ? 

এক সময় মিষ্টি খেয়েছিলাম, তাতে চলিবে কেন? তোমার প্রেম নেওয়!র 

সময় অনন্ত সাগরের ঢেউ চাই, মার দেওয়ার সময় মামর| তোমাকে 

কিছুহ দিব না। রূপের ডাণি ঈশ্বর, বিমোহিত কর তোমার ভক্তদিগকে । 

এই এদের জন্ত এত বড় রাজ! হইয়া, পৃথিবীতে আল। যাওয়! কৰিতেছ , 

গরিব পাঁচটাকে বঝাচাবে বলিয়া, রূপে গুণে সুন্দর হইয়া, কত নীচতা 

স্বীকার করিলে। তুমি বল, এদের জন্ত এত বংদর আমি কত করিলাম, 
এর! আমাকে ভাগবাদে না! কেন) “কান্ পাপ উানের হ্বদয়কে কঠোর 

করিয়াছে? তোমার সন্তান যখন তোমাকে ভাগবাদিবে, তখন দেখিতে 

কেমন হুইবে। পিতঃ, এস, তোমাকে কাছে বনাহ, কাছে বলাইলে কত 

মুখ হুইবে। তোমার সন্তানের কেমন কুবুদ্ধি, সময়ে সময়ে সে কঠোর 

তপন্তা করে, ছুই এক দিন ভাল গান করে, কিন্তু যখন তুমি তার প্রাণ 

টান্তে থাক, তখন তার প্রানকে টান্তে দেয় না! যখন প্রেমের শুভ 

যোগ আসে, তখন কি এমন কর্তে হয়? ন্ববুদ্ধি হলে বলে,_দীও টান্, 

এবার তোমার জালে গিয়া পড়ি। তু'ম যে ভাল ঈশ্বর, তাচ। বুঝিতে 

পারি নাই। এখনও যেন কাঁল ঈশ্বর! এই যে কাল ঈশ্বরের পুঞ্জ, এই 
ত সব্বনাশকর। দুরন্ত বুদ্ধি খলে, এ ঈশ্বর এত ভাল নন্, তুই যেমন মনে 

করিস্, এ ছুট সরন্বতী কাধে চাপে। নুবুদ্ধি কে দিবে? কুবুদধি 
তোমাকে কাল করিয়। দেয়। দাও, এ শত্রুকে বিদায় করে দাও। হে 

কপান্ুন্দর ঈশ্বর, কোদাল দিয়৷ মাটী কেটে দাও, প্রেমঙল ঢাল। হে 

ঈশ্বর, সোণার মুখটা দেখতে দিও, সেই মুখ দেখিলে প্রেমাবেশে পঙ্থুর মৃত 
পড়িয়া থাকিব। 

শান্তিঃ শান্তি: শাস্তিঃ। 



২৯২ প্রার্থন! 

সও/ভিক্ষা 

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকল, মঙ্গলবার, ২৫শে ফাল্গুন, ১৭৯৭ শক; 

৭ই মার্চ, ১৮৭৬ খুঃ ১ 

কা প্রেম ভিক্ষ। করিয়াছি, নাজ সত্য ভিক্ষা! করিতেছি, ঝুলি ভরিয়! 

সভ্যান্ন দ7াও। মনের মধ্যে অনেক মিথ্যা প্রজ। বসাইয়া, তাহাদের খাজানায় 

জীবন ধারণ করিতেছি। এখন তাহাদিগকে দূর করিয়!, নুতন সত্য 

প্রজা্দিগকে (সত্য আরাধনা, সত্য ধান, সত্য প্রার্থনা, সত্য যোগ, সত্য 

ভক্তি) প্রতিষঠিত করি। তোমাকে যেন ঘুম পাঁড়াইয়া চলিয়৷ না যাই। 
তোমার জ্ঞানগ্রদ শ্রঠরণ মামাদের ভ্রান্ত মন্তকের উপর স্থাপন কর,» 

চরণপ্রসাদে মিথ্যা খেলা, মিথ্য। স্বপ্ন দুর করিয়া, সত্যরাজ্জ্যে প্রবেশ করি। 

শানস্তিঃ শান্তিঃ শাস্তি; ? 

সত্যে প্রতিষ্ঠ। 

(ভারতাশ্রম, গ্রাতঃকাল, বুধবার, ২৬শে ফাল্গন, ১৭৯৭ শক , 
৮ই মার্চ, ১৮৭৬ থুষ্টাব্ ) ? 

যারাৎ্মার সত্য ঈশ্বর, তুমি আমাদিগকে সতোর রাজো লইয়া! 
যাইতেছ। ত্য এবং সখের বিবাহ দিয়। দাও! কল্পনার এমের মিথ্যা 

স্থুখও চাই না, এবং দুঃখের সত্যও চাই ন।, তোমার নতা যে স্থুখের সতা, 

তোমার সতা দেখিলে বে চিন্ত প্রসন্ত্র হয়। যোগ সম[ধি সত্যপর হইলে, 

প্রেম ভক্তি থাকে না» ইহাও ত সাধন নহে। তোমাকে সতাভাবে 

দেখিলেই, আহুলদে মন প্রমত্ত হয়, প্রমত্রতার মধ্যে থাকাই আমাদের 

বাঁচিবার উপায়। শাস্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ ! 



দেখা দিয়ে দায় ঘটালে ২৯৩ 

দেখ! দিয়ে দায় ঘটালে 

€ ভারতাশ্রম, 'প্রাতঃকাল, বুহল্পতিবার, 8ঠ চৈত্র, ১৭৯৭ শক, 

১৬ই মার্চ, ১৮৭৬ খুঃ) 

প্রেমনন্দর ঈশ্বর, দেখ! দিয়ে দায় ঘটালে। নিরাকারের ভিতরে 
আবার রূপ ফীঁদলে, আকাশে এত বর্ণ, আকাশ কথ। বলে, বুঝি, মুস্তি- 

পুজা করতে হল। আকাশ মৃ্ি, শৃন্ত মূর্তি, কিছু নয় মু্তি। বাহ! বলাও, 

তাই বুলি, দাসের দোষ নাই, কিছু নাই যখন, তাকেও মুগ্তি বল্লে। 

আরও পরে কি কর্বে, তোমার হৃদয়ে মাছে। বুঝি, বিপদ ঘট্ল। 

তোমাকে দেখ! নয় -_ একেবারে সর্ধনশের বাপার। যারা দেখল, মত্ত 

চয়ে চলে গেল পৃথিবী ছেড়ে। কাঙ্গালের ঠাকুর, ভাল একখানি রূপ 

বের কর এবার, কাণার যেন গতি হয়। বুকের উপর তোমার প। জড়িয়ে 

ধরে মিনতি করি, কাণ! যেন রূপ দেখে, যে রূপে নাস্তানাবুদ হয়। সেই 

প্রেমরূপ, তোমার মঙ্গলময় বূস ; কেমন ধার! জানি না। হয় ত দেখিনি, 

হয় ত একবার দেখেছি। যদি দেখেই থাকব, তবে বল্তে পার্ছি না 

কেন? হয় ত দেখেছি, তোমার উপর ভার রইল মীমাংস! কর্বার। 
কিন্ধ ভাল করে দেখি নাই, ছায়া টায় দেখেছি। তুমি না হয় বল্লে যে, 

তুই দেখিম্ নাই, তাতে আমার ক্ষতি কি? কাণার চোখ ফুটবে, আর 
তাকাইয়া থাকব তোম।র পানে। তোমাকে দেখতে দেখতে বেশ বুঝব, 

আমার ঈশ্বর রূপবান্। তবে কি না, নিতান্ত বাদরের মত হয়েছি, দেখি 
নাই, পাপ করেছি। যখন কাণীগুলে৷ নাচবে, তোমার জগৎ তখনই 

তরে যাবে। স্থির শাস্ত গম্ভীর আধাত্মিক প্রেতিমা, পন্নকাল অনন্তকাল 
পর্য্যন্ত দেখা যাচ্ছে, স্বচ্ছ। দিও দেখা, অধম বলে; এখন নাই দিলে, 

যখন লময় বুঝবে, তখন দিও, তোমার হাতে ভার রইল। এ-ও দেখা, 



২৯৪ প্রার্থনা 

আমি বলছি, ও-ও দেখ, তাহাদের ঘরে যাহা হয়, যে দেখ! হলে পাপ করে 

না। কেবল আলোক, লাবণাচ্ছট, কেবঙ্গ হাসিহাসি মুখ, ওতেই ত যোগী 

জন মজে। 
শান্তি: শাস্তি: শাস্তি; । 

চিভের হ্্র্যা 

( ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, সোমবার, ৮ই চৈত্র, ১৭৯৭ শক, 

২০শে মাচ্চ, ১৮৭৬ খৃঃ) 

হে দয়াময় ঈশ্বর, এসেছ যদি-যে জীবন স্থির করিবে, তারই হৃদয়ে 

তোমার প্রতিভা প্রকাশ হবে। তুমি যে উজ্জনরূপে প্রকাশ পাইতেছে। 
এই সময়ে যদি আমরা স্থির হই, আমাদের হৃদয়-লদীতে তোমার জ্যোত্ম। 

পড়িবে। অস্থির হইয়াছি বলিয়া, দেন। পরিশোধ করি ন! বলিয়া, তোমাকে 

দেখিতেছি না। সংসার কাঠী দিয়ে মনের জন ঘুটাইয়। দেয়। আশ! 
করে বসে আছ, কথন সন্তানগুলির জীবন গ্থির হবে, আর তুমি দেখা 

দিবে। তুমি বণিতেছ, সন্তানগুরো৷ না! হল যোগী, না হল ভক্ষ, না! হল 

ইহাদের পরিবারের সঙ্গে মিল, ন! হল ইহাদের পৃথিবীর সঙ্গে মিল। মনের 
সরোবর কবে কাচের মত স্থির হবে, একটুও নড়বে না। স্থির না হলে 

ভাঙ্গাচোর! ব্রন্ধ মুখ । এ মুখ দেখি দেখি, আর সংসারের দেন৷ পাওনার 
কাঠী এদে জল ঘেঁটে দেয়। জীবনের নস্থিরভার কারণ দূর করে দাও। 
ঠাকুরের বাড়ীতে আছি, তাতে কি? স্থির শান্ত লা হলে ত আর প্রশাস্ত 
ঠাকুরের দর্শন পাইব ন!। বেশ স্থির নদীর উপর প্রেমচশ্রের মুখ প্রকাশিত 

হইবে, ঘনোহর সৌন্দর্ধা দেখিয়। সুখী হইব। এই আশা করিম, তোমার 
শাস্তিগ্রদ শ্ীচরণে বার বার প্রণাম করি। শ্রান্তিঃ শান্তি; শাস্তি: ! 



ধ্যানের উদ্বোধন ২১৫ 

ধ্যানের উদ্বোধন 

( ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, শনিবার, ১৩ই চৈত্র, ১৭৯৭ শক 
২৫শে মার্চ, ১৮৭৬ খুঃ) 

পৈতৃক ভূমি, পৈতৃক বাড়ী ঘর ছাড়িয়া, মৃঢ়ের! বিদেশে অভদ্র হাড়ী 
মুচিদের গ্রামে বাসা করিয়া! আছে। যে বাড়ী পিত। শ্বহন্ডে নির্মাণ 
করিয়াছেন, যাহাতে অনন্তকাল বাস করিতে হুইবে, তাহার প্রতি নির্বধোধ- 
দিগের অনুরাগ নাই॥ পৈতৃক ঘরের এক পার্থে বসে মা বাপের নাম 

কয়া» মা বাপের গুণ কীর্তন করা, কত পুণ্যের ব্যাপার। সেই নিগুঢ় 
পিতৃক প্রাণ-গৃহে বসিয়া পিতা মাতাকে দর্শন করিলে কত পুণ্য সঞ্চয় 
হয়। 

আখির মিলন 

( ভারতাশ্রম, প্রাতঃকান, শনিবার, ১৩ই চৈত্র, ১৭৯৭ শক ) 
২৫শে মার্চ, ১৮৭৬ খুঃ) 

হে প্রেমময়, গো্টাকতক জ্কুপ চাই। কয়েকট। হ্কুপ দিয়া আমাদের 

ছুটী চক্ষুকে তোমার চক্ষুর সঙ্গে আঁটিয়া ন! দিলে, আমাদের আর সদগতি 
নাই। তোমার চক্ষু শ্বর্গীয় জাতি, আমাদের পানে তাকাইয়াই আছে, 

আমাদিগকে ছাড়িয়। যায় না? কিন্ত আমাদের চক্ষু নীচ চামার জাতি, 
সংসারের অসার দৃশ্ত দেখিতে দেখিতে অত্যন্ত কঠোর এবং শুফ হইয়া 
গিয়াছে। চস্ষুর সংস্কার কর। তুমি তুলি দিয়! এই অন্ধ চক্ষে রঙ্গ দিয়! 
দাও, মুত চক্ষে প্রাণ দাও, খুব প্রাণভরে তোমার লোপার বরণ দেখি। 

তোমার এ রূপ দেখাই ত, প্রভো, আমাদের একমাজ কার্ধ্য। 



২৯৬ প্রার্থন! 

(শাস্তি ধাচন) 
হে সুশর পরমেশ্বর, প্রেমে স্বন্দর, পুণ্যে সুন্দর, তোমাকে দেখলে 

মানুষ স্বর্গে চলে যায়। এমন যে ঈশ্বর, তুমি আমাদের কাছে একজোড়া 

চক্ষু চাহিতেছ। তুমি জান, তোমার রূপ সংসারকে জিতিবেই জিতিবে। 
তোমার প্রেম-নয়নের পানে তাকাইয়া থাকিলে, আজ ন! হয় কাল, কাল 

না হয় পরশ্ব, প্রাণ গলে যাবে, তখন যোগাসনে বসিয়া কেবল তোমাকে 

দেখিবে। তাই কাছে ঘনিয়ে ঘনিয়ে আম্ছ। গ্রাণের ভিতরে যাই, 

সেখানে সুন্নর হয়ে বসে আছ। এমন করে সর্বব্যাপী হয়েছ, যে দিকে 

মানুষ তাকায়, সেই দিকেই তোমার ন্নেহ-দৃষ্টি। পাষগ্ডের আর পথ নাই 
যে বলিবে, তোমার চক্ষু দেখ! গেল না। ক্রমাগত তোমার পানে তাকাইয়া 

থাকৃতে পার্লে, তুমি জান, আমাদের আর পাপ তাপ থাকে না। সকলেই 

চলিয় যায়, তুমি চলিয়া! যাও না৷ কেন? কাঙ্গালের মত আমাদের দ্বারে 
বসেই আছ, যেন আমরা একটু অনুগ্রহ ন! করলে তোমার দিন চলে না, 

যেন আর কোথাও তুমি খেতে পাও না। একবার পাপী তোমাকে 
দেখবে, তাতেই তুমি বর্তে যাবে, তোমার গণ ক্ৃতার্থ হবে। পুত্র 
কাছে আর কি চাও? হে প্রেমস্ন্দর, মোণার ঈশ্বর, বলে দাও, 

তাকাইয়। কি থাকতে পার্ব? খুব কাঙ্গাল হয়ে, সুখ বিলাস ছেড়ে, 

তোমার মুখের পানে তাকাব। সর্বস্ব দিলেও কি পাওয়া যায়? 

হে ঈশ্বর, এ রূপ দেখিব, এ রূপসাগরে ডুধিব, রূপের নদীতে 
একবার চিৎ্শাতার, একবার ডুবসাতার | কেবল দেখা, দেখা, 

দেখা। দেখ! যেখানে নাই, সেখানে কি আর তুমি আছ? তোমার 
রূপের গৃড় কথা, তোমার দর্শনের নিগুড় তত্ব বল। আসল জিনিস 
দেখাও। নেই লোকগুলোকে যাহা করিয়াছিলে, আমাদিগকে তাই 
কর। লেই সঙ্কেত শিখাও, যেভাবে তোমাকে দেখলে আর চক্ষু 



ছবি আর বস্ত এক ২৯৭ 

নড়ে না। শ্ুদ্ধণয়নে শুদ্ধ পুরুষকে দেখ্ব। প্রেমনয়নে প্রেম- 
ময়কে দেখব। এই আশ! করে, তোমার নিগু৪ অতান্ত লুন্দর শ্রীচরণে 
প্রণাম করি । 

শাস্তিঃ শান্তিঃ শাস্তিঃ! 

ছবি আর বস্তব এক 

( ভারতাপ্রম, 'গ্রাতঃকাস, মোমবার, ১৫ই চৈত্র, ১৭৯৭ শক; 
২৭শে মার্চ, ১৮৭৬ খৃঃ) 

এই ব্রন্ধাগ্ড মপীম শ্মশানের গ্গায় ধূধূ করিতেছে, তুমিই একমাত্র 

জীবন্ত গ্রাণন্বরূপ দেবত। ₹ইয়। বাস করিতেছ। 

তুমি আপনার জন্ত নন, আমরাই কেবল আমাদের জন্ত , তোমার প্রাণ 

পরের জন্ত, তোমার ছেলেদের জন্ত। 

হে ঈশ্বর, পৃথিবীতে ছবি আর বস্ব স্বতম্থ, কিন্ত তোমার সম্বন্ধে 

ইহার বিপরীত হইল। তুমি যাহা, তাহাই তোমার প্রেমদুখচ্ছবি। 

আকাশময় একখানি আশ্চর্বা ব্রদ্ধপট। ছবিই ব্রন্ধ তুমি। হৃনয়রাজ্যে 

ছবি আর বস্ত স্বতন্ব নহে। ছবি-প্রাণ হই। অন্তরে বাহিরে এই ছবি 

দেখি এবং বলি, বাঃ আকাশে কি আশ্চর্ঘয রঙ্গ ফণিয়েছ। পুণ্যের মানুষ 

কি কেবল প্রেমিক, কি কেবল জানী যে তোমাকে একরঙ্গ! করে আঁকে, 

সেই ছবি চাই না; কিন্তু ঠিক তুমি যেমন সমুদয় গুণে সুন্দর হয়ে আছ, 

তোমার নিজের সেই রঙ্গ দেখাও । আমাদের ঘরে ভাল রঙ্গের ছবি 

টাঙ্গাইয়! দাও, তুমিই ছবি হয়ে বস, মন হরণ কর্তে। এ যেন কাঙ্গালের 

ঠাকুর হাত বাড়াইয়া! আপীর্বাদ করছেন, এঁ যেন চক্ষের জল মোচন 

করিলেন। জগদীম্বর, ধ্ী যেন কি? “এ যেন” চেয়ে যে তোষার ছবি 

৩৮ 



২৯৮ প্রার্থনা 

সহত্র গুণ লত্য। দয়াল গ্রভো, তোমার মপমান করে-্যাহার। “এ যেন 

বলে। এ যেন বলে, কল্পনা! করে, রঙ্গ করে। আমর! পুরাণ গর মানি 

না। তোমাকে ছাড়া ছবি চাই লা, তুমি যাহা, তাই ছবি। যেন ছবি- 
থানির মত হয়ে থাক, সে ত দোষ হল, তাহ! লে, তুমি যেমন আছ, 
তাই ত একখানি সুন্দর ছবি। তোমার সত্তা, তোমার রূপের ?ঢালি, ঘন 
লাবণ্য, একথানি চেহারা, একথানি সৌন্দর্য, একখানি মুখ যাহা, তাহাকেই 
ছবি বলি। মানুষের হাতে আকা ছবি নহে। ফ্রেমে বাধ! ছবি নহে। 

তোমাকে খাহারা দেখেনি, তাহাদের প্রাণ দেখে শীতল হউক ; বাহারা 

দেখেছে, তাহারা আরও দেখুক। প্রেমের ছবি সকল সন্তানকে দাও, বাডী 
নিয়ে রাখুক, নার বলুক, ওরে, আমাদের বাপের ছবি দেখ.। 

শান্তিঃ শান্তি; শাস্তিঃ। 

স্থির প্রশান্ত ভাব 

€ ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, মঙ্গলবার, ১৬ই চৈত্র, ১৭৯৭ শ্রক, 

২৮শে মার্চ, ১৮৭৬ খু) 

হে প্রেমময়, তুমি জ্যোতি, তোমাকে মালোকের মধো দেখিতে 
ভাল। ছেলে কান্না ছেড়ে হাসে, আলে দেখলে । কিন্ছ আলে। ভাল, কালও 

ভাল। তোমার কাছে 'আলোই হল, আর লন্ধকারই হল, তোমার বম্বে 

গেল। তুমি দ্বিপ্রহর দিবম এবং দ্বিগ্রহর! রজনী কিছুই বিচার কর ন1, 
দিনের আলোর মধ্যেও দেখ! দাও, রাত্রের ঘোরান্ধকার মধ্যেও দেখা! দাও। 

কোন ভক্ত আলো, কোন ভক্ত অন্ধকারের পক্ষপাতী হয়, আমর! কিস্ত 

পক্ষপাতী হই ন।। পুর্ণিমা! এবং অমাধন্তা। আমাদের ছুই সমান হউক! 

হে দয়াঘন, অন্ধকার যদি খন হয়, তবে দয়াঘন তাহার ভিতর দিয়! বাহির 



স্থির প্রশান্ত ভাব ২৯৯ 

হইবেল। কিন্তু অন্ধকারে যে তোমাকে দেখা-_ বড় স্থির, ধীর হয়ে দেখতে 

হয়। তুমি আজ কাল বল্ছ, যার প্রাণ স্থির না হয়, আমি তার কাছে 
যাব ন|, স্থির, প্রশান্ত ভাবের প্রশংস! কর্বে। তুমি বলিতেছ, যে স্থির 

নহে, সে পাপী। বাসনা, কল্পন! ছেড়ে স্থির হওয়! সহজ নহে। অস্থিরদের 
পালাবার সময় হুল। অস্থির আপনার পূৰ্া আপনি করুক। নে ঘন 

ঘট! করে আপনার স্বেচ্ছাচার দেবতার পুজা! করে । তুমি তার হইও 
না, তাহা৷ হইলে ন্বেচ্ছাচারের মান বাড়িবে। খুব অন্ধকার মধ্যে থে 

তোমাকে চায়, তাহার হইও। যার প্রাণ দৌড়চ্ছে সুখের দিকে, স্ত্রীর 
দিকে, সেখানে হল ন1। এক প্রাণ চাই। তুমিও একটা, আমিও একটা, 

তবে গোল মিটে গেল। আমাদের গ্তির কার, স্থির মৃত্তি দেগাইয়!, সেবক- 

দিগকে কতার্থ কর। 
(শাস্তি-নাচন ) 

প্রাথপতি, সেই দেখ। দেখাও, যাতে অন্ধকার অন্ধকার থাঁকে না, 

মালো আলো! থাকে না। অন্ধকার_কেহ কোথাও নাই, সেখানেই 'ভ 

কমি হাত বাড়াইয়া, চোরের অধিপতি, প্রাণ চুরি কর। জদয়চার তুমি। 
তামার এই খাস! নামের মহিমা আমর! আমাদের পাপের ভন্য বুঝিলাম 

না। জগদীশ্বর, মন্ত্র পডে আমাদের অস্থির চিন্তা, কার্ধ্যগুলি দূর করে 
দাও। আগে সত্যকে বাঁচাও, তোমার বিধি ঠিক করে দাও। “ওরে 
স্থির না হলে আস্ব না তোর কাছে, কেন জালাতন করিস, স্থির হয়ে আয় 

ন।” স্কির জবদয়ের পুতুল তুমি, ঠির হৃদয়ের ভূষণ তুমি। স্থির মুখের 
গান শুন্তে ভালবাম তুমি। স্থির হউক স্থির হউক, স্থির হউক, শাস্তি 
শাস্তিঃ, শান্তি, এই সংস্কৃত শবটাকে প্রাণ দাও। 

শান্তি শান্টিঃ শান্তিঃ। 
সপ 



হ)৬৩ প্রার্থনা 

সুন্দর অভয় গৃহ 

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, রবিবার, ২১শে চৈত্র, ১৭৯৭ শক, 
২রা! এপ্রিল, ১৮৭৬ খুঃ ) 

হে পিভঃ, তোমার শ্বধাম আছে, আমাদের পিত্রালয় 'আছে। সেই 

পবিত্র প্রেম-ঘর, যাহ। মানুষের চক্ষু দেখে নাই, মানুষের প্রাণ সম্ভোগ 

করে নাই। এর বাড়ীর কথা কর্ণ শুনিল ? কিত্ চক্ষু দেখিল লা। কবে 
চক্ষ কর্ণের বিবাদ ভাঙ্গিব? পৃথিবীতে সেই দৃত্ত লাই। স্বর্গের ঘর, 

সেই তোমার প্রেমধাম, শান্তিধাম, এ জায়গায় হবে কেন? ঈশ্বর, যেমন 

তোমার দর্শন অন্ত যদি ব্যাকুল হই, তুমি দর্শন দিবেই দিবে, সেইরূপ 
তোমার এ ঘরে যাইবার জন্ত যদি ব্যাকুল হই, তুমি এঁ ঘরে অবশ্তহ 
লইয়৷ যাইবে। আগে ব্যাকুণত। হউক, প্রেম হউক, তবে ত তুমি 

তোমার ঘরে স্থান দিবে। টান প্রাণকে, দিন রাত্রি খুব আকর্ষণ কর, 
দুর হইতে তোমার এ সুন্দর ঘর দেখাইয়া প্রাপকে আকৃষ্ট কর। 

সুখের ঘর কেমন মুখের ঘর, এই ভাবিতে ভাবিভে যখন পাগল হইব, 
তন দেখিব, ভিতরে তোমার সেই ঘর মা্িয়াছে। যখন প্র শাস্তিধামে? 

ভিতরে প্রবেশ করিব, তখন আর তাহা ছাডিতে পারিব না। ক্রমে ধিণ 
যায়, বৎসর যায়, ঘরখানি কেন পড়িয়। থাকে? তোমার ত ইচ্ছ। যে, 

তোমার সন্তানের তোমার এ ঘরে যায়। দেখ, পিতঃ, এ সকল নিব শ্রয় 

যেন বনবানী ন। হয়। পিভঃ, ঘর নাজাইয়! স্াখিয়াছ, আমর। কি মস্তোগ 

করিব না? আগে মগ্রনাগ জন্মাইয়। দাও। “কেন অসার চিন্ত! করিস্, 

এই দেখ তোদের জঙ্ত সুন্দর ঘর আছে* এইরূপে উপদেশ দিতে দিতে 

বাকুল করিয়। লও। যেমন তোমার নামের আকর্ষন আছে, তেমনই 
তোমার ঘরের আকর্ষণ আছে। দেবলোক, ব্রদ্ধধাম, শান্তিনিকেতন 



সুন্দর অভয় গৃহ ৩০১ 

বলিতে বলিতে তাহা৷ পাওয়া যায়। এখন কি আদেশ, বল। প্রস্মৃত্তি 
পিতঃ, আজকার প্রার্থনা এই নহে যে, আমাদিগকে এখনই প্র ঘরে লইয়] 
যাও, এ ঘরে স্থান দাও। আঙ্নকার প্রার্থন! এই,  শবর্গের ঘরের কথা 
শুনাও, মি মি করে, ষিষ্মুখে "নাও, আপনার ঘরের প্রশংসা আপনিই 
কর। আমর! এমনই কি পাষণ্ড হুইয়াছি যে, তোমার সুখে এত প্রশংসা 
শুনিয়াও, এ ঘরের প্রতি আকৃষ্ট হইব না? কেমন নুখের ঘর, কেমন 
সুখের ঘর, এই বলিয়৷ তোমার ঘরের হাজার বার প্রশংস! কর। দয়াল 
প্রভো, এ ঘরের সৌন্দব্য দেখাইয়! প্রাণকে মোহিত কর, তোমার শ্রীচরণে 
এই প্রার্থনা । সেই সুন্দর স্বর্গধামের বিষয় ভাবিব, আর ভাবিতে ভাবিতে 
পাগলের ন্তায় মোহিত হইব, এ ঘরতিন্ন মার কিছু ভাল লাগিবে ন!। 
ঘরের সখ ভাবিতে ভাবিতে একেবারে মুগ্ধ হইয়। ধাইব। যাহাতে 
মথাসময়ে বিস্ব বাধা, এবং পৃথিবীর সমুদয় জাল! যন্ত্রণ৷ হইতে মুক্ত হইয়া, 
তোমার প্র স্ুন্বর মভর় গৃহে স্থান পাই, এই মানীর্ঘান কর। হে 

দেখলোকের অধিপতি, তোমার প্রসাদে তোমার ঘরে স্থান পাইব, এই 

নাশ! করিয়, লকলে মিলিয়া, ভক্কিভাবে তোমার শ্রীচরণে বারম্বার 
প্রণাম করি। 

শান্তি শাস্তি: শাস্তিঃ। 



৩৪২ প্রার্থনা 

তুমিই পর্ববম্থ 

( ভারতীশ্রম, প্রাতঃকাল, বুধধার, ২৪শে চৈত্র, ১৭৯৭ শক , 

€৫ই এপ্রিল, ১৮৭৬ খৃঃ) 

পিতঃ, তুমিই যে টাকা, ম্ সর্বস্ব, এই মত স্বর্গ হইতে নু ইন বাঠির 
হইয়াছে) কিন্তু এখনও পৃথিবীতে আসে নাই। তুমি উপান্ত, তুমিই 
টাকা। তবে তুমিই যদি প্রতিদিনের অন্ন বস্ত্র এবং টাক৷ কডি হও, 
তৰে আর কেন সংসান্রকে ভয় করিব? ভক্ত বল, যোগী বল, মাচার্য্য 

বল, প্রচারক বল, কেহই বঝাচিবে ন।, হে ঈশ্বর, তুমি যদি টাক! না হও । 
ঘত দিন সংসার এবং ধর্ম্ম ছুইটী বস্ত থাকিবে, তত দিন সকলের মৃত্া। 

যদ্দি জগৎকে উদ্ধার করিতে চাও, এই দ্রইখানিকে একখানি করিতে 
হইবে। ভক্তের আবার টাক! কি? ভক্কেপ নিকট তোম৷ ছাড়! এমন 

কি পদার্থ আছে, যাহার নাম টাক1? যদি প্রাণের ভিতর যণার্থ ভক্কি 

থাকে, তোমাকেই টাক! করিতে হুইবে। ভোম। ছাড়। টাক। আছে, 

কখনই বিশ্বাম করিব না। এখন তুমি টাকা ন! হইলে, আর চলে না। 
গরিবের একটা আবার রাখ। জগদীশ, তুমি ত সকল রূপই ধরেছ , এখন 
ভূমি এই আশীর্ববাদ কর, ধেন তোমার এ পাদপন্ন-টাকশাল থেকে রোজ 
টাকা গড়ে নি। তুমি গরিবদের সিন্ুকের ভিতরের টাকা হও, কাল 
বেলার অন্প হও, রাত্রের অন্ত হও ) নতুবা একবার তোমার প্রতি, আবার 
টাকার প্রতি মন রাখিয়া বাচিতে পারি ন!। প্রাণকে এক জায়গার 

রাখিয়। নিশ্চিন্ত হই। হে ঈশ্বর, তোমাকে লইয়া দিন কাটাই। এই 

ধনলোভী স্বার্থপর মন্তকের উপর তোমার শ্রীচরণ স্থাপন কর। এ 

ভ্রীচরণপ্রনাদে এবার ঢের টাকা উপার্ন করিব। রূপ! সোখার অভাব 

থাকিবে না। প্রাণ কাদে মোর টাকার জন্য, আর এই কথ| বলিব না, 



অন্ধাদান ক ৩৬৩ 

তোমার এ শ্রচরণ-কললতরুমূলে বসিয়া! ধনলোভ চরিতার্থ করিব। হে 
দারিত্র্যতঞ্জন দরিদ্রপালক, তুমি আমাদের জীবন, তুমিই আমাদের রক্ষক, 
তোমাকে ভক্তিভাবে প্রণাম করি । 

শানস্তিঃ শাস্তি শরন্তিঃ। 

শ্রদ্ধাদান 

( কলুটোলা, শুক্রবার, ১*ই বৈশাখ, ১৭৯৮ শক, 

২১শে এপ্রিল, ১৮৭১ পৃষ্টান্দ ) 

তে দয়াময় ঈশ্বর, তৃমি স্বহস্তে যাচাদিগকে উচ্চপদস্থ করিয়াছ, 
তাহাদিগকে চক্ষু দেখিল না, কেবল তাভাদের শরীর দেখিল, তাই 

পরম্পরের প্রতি নির্ধাতন। মনুষ্যের কাছে বস! কি শক্ত ব্যাপার। 

ধাহ'রা তোমার নাম উচ্চারণ করেন, তাহাদিগের অগৌরব করিবার 

ইচ্ছা! কর। কি ভয়ানক অপরাধ! তোমার সন্তানের! মামার প্রভূ, সেই 

প্রভৃদের চরণতলে আমার আসন বিস্তার করিতে দাও। তাহারা ব্রাহ্মণ, 

আমি শূদ্র। তাহারা! শুদ্রের সেবা গ্রণ করেন, ইহা আমরা গৌরব বলিয়া 

বিশ্বাস করিব। হে শূদ্রে পিতঃ, হে ত্রাহ্মণের পিতঃ, যাহাতে ভক্তির 

সহিত শ্রদ্ধা দান করিতে পারি, তুমি এমন আশীর্বাদ কর। যথার্থ বিনয় 

দাও। বাহিরের বাপারগুণি যদি কপট হয়, তবে ত আমি গেলাম। 

আমি দীন, আমি ছুঃবী, আমি শূদ্র। শূদ্রের যতদুর বিনয়াচারী হইতে 

হয়, তাহাই কর। উপদেশ দিবার ভার আমাকে দিলে, প্রতুদদিগকে, 

ব্রাঙ্মণদিগকে আমি শুড্র হইয়া! উপদেশ দিব, তুমি আমার গলায় বিনয়ের 

বস্ব দাও। সুন্দর বিনয়-হুষণ আমি যেন গলায় রাখিতে পারি। এত 

বড লোকদের সঙ্গে যেন আমি যেমন তেমন ব্যবহার না করি। আমি 



৩৪৪ প্রার্থনা 

দোষ গুণের বিচান্ন করিব লা। আমি তাহাদিগের মধ্যে কেবল তোমার 
অংশ দেখিব। ব্রাঙ্গণের সেবা! করিব আমি, কি ম্পর্থ শুত্রের? তোমার 

অঙ্থগ্রহে তোমার সম্তানদিগকে শ্রদ্ধা করিব। ভ্রাত্ৃ প্রণয় চাছি না; আমি 

কি আমার প্রভূদিগের সমান যে, আমি তীহাদিগকে ভালবাসিতে- 

যাইব? আমি যদি তীহাদিগকে শ্রদ্ধা না! করি, আমার পরিত্রাণ হইবে 

না। প্রাণের যথার্থ শ্রদ্ধার সহিত তাহাদের সেবা করিলে, আমার পুণ্য 

হইবে। ভক্ত হইয়া াহাদিগকে যথোচিত শ্রন্ধ! ভক্তি দিলে, শূদ্রের হৃদয় 
পবিত্র হইবে। মন্ুম্মের হৃদয়ে ভূমি বাস কর, ইহ! জানিয়, ভাই ভগিনী- 
দিগকে শ্রদ্ধা করিব। অত্যন্ত বিনীত দাস হইয়া, ব্রত পালন করিব। 

হে অধম-বৎসল, সকলে মিলিত হইয়া, ভক্তির সহিত তোমার শ্রীচরণে 

আমরা প্রণাম করি। 

শান্তি; শাস্তিঃ শাস্তি: 



তুমি ধরা পড়িয়াছ ৩০৫ 

তুমি ধর। পড়িয়'ছ 

( কলুটোলা, প্রাতঃকাল, শনিবার, ১৮ই বৈশাখ, ১৭৯৮ শক , 
২৯শে এপ্রিল, ১৮৭৬ খঃ) 

হে পরমেশ্বর দয়াবান্, নিশ্চয়ই তুমি ধর! পড়িয়াছ। তুমি হাজার 
চতুরের ন্তায় লুকাইয়া লুকাইয়! উপকার করিয়৷ যাও না কেন, তুমি 
এক একবার এমন করিয়! ধর পড যে, তাহাতেই সাধকের প্রাণ মোহ্তি 
৬য়। কেন তুমি ধর৷ পড়? তামার পৃথিবাতে যে সকল বস্ত রাখিয়াছ-_ 
যে প্রচুর অন্রের আয়োজন, হল মুলের আদয়াজন-_পবিশ্রম করিয়। বাহ! 

পাওয়। যায়, এ সঞ্ল সাধারণ শিয়মে কি (তামার ভাপবাস। প্রকাশ পায় 

শা. সন্তাশের জন্ট ঘাঙার প্রাণ কাদে, "পভ বুঝিতে পারে। বিপৎকালে 

কাছে বসে এমনহ একট] বড বড দাশ শিজ্রের ভাতে এলে দাও, ঠিক যে 
শিজ্ে কবে দাও, তাহ। খেসে বুঝতে পারে না। প্রেম-জালটা পেতে 

বলে থাক, জালে পড়ে, 'আব অমলহ টাশিয়া ৭31! হাত তোমার দেখ। 

যায় না। এশ নর থেকে এ লমুদয় করিয়াছ,। একটা লোককে 
হরাহবার জন্ঠ । কেমন সুন্দর উঠান দিলে, যদি এগানে বলিয়। ছদিনও 

মাধন ভঙ্গন করি, £ভামাগ প্রেনাগুণ গাই! কেমন তুমি খাদর করে 

"ওরে ছেলে, আয় কাছে, তোর জন্ত বাগান করেছি” এই বলিলে *। 

শান্তি: শাস্তি: শাস্তিঃ! 

* মোঁড়পুকরে প্রাচীনবন্ধু প্রসন্বকুমার যোষের যত্ধে এই উদ্ভান ক্রীত হয়। 

আচাধ]দেব একই উদ্যানের "সাধন কানন" নামকরণ করেন। ২*শে যে, ১৮৭৬ ্রষ্টাবা, 

ইহার প্রতিষ্ঠা-কাধ। সম্পন্ন হয়? ১৮ই বৈশাখ ও ৮ই আোষ্টের ছুইটা প্রার্থনা 

ভুলক্রষে পূর্ববসংক্করণে স্থবিশ্রাভ্ত দান” এই নাদীয় একই প্রার্থনার জস্ততু ত ছিল, 

এব।র ভিন্ন ভির শিরোনাম পৃথক কথিয়। দেওয়। হইল। 

৩৯ 



৩০৬ প্রার্থনা 

সাধনকানন-প্রতিষ্ঠ! 

(মোড়পুকুর, প্রাতকাল, শনিবার, ৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯৮ শক, 

২০শে মে, ১৮৭৬ থুঃ) 

প্রেমময় পিতঃ, স্নেহের জলে ভোমার নয়ন ভাদিতেছেধ তোমার 

ছুর্গে কত উদ্ভান আছে, তাই ভালবানিয়। একটা দিলে । সন্তানকে ভাগ 
ন! বাসিলে, কেহ এমন দান করে ন1। সেই তপোবনে পরের উদ্ানে 

তোমার পদ চুম্বন করিয়। স্থুখী হইতাম। মাহুঘকে তক্তিই দাও তুমি, 
বন্ধুহীনকে বন্ধ দাও। তুমি যে বাহিরে জড় বস্ত দাও, তাহা কে দেখে? 
আমাদের বড শুত অনৃষ্ট, আমাদের সম্পর্কে দেখতে পাই, যেন তোমার 
একটু পক্ষপাত। আমাদের চারিদিকের ভাই ভগ্মীদের অবস্থ। দেখিতেছি, 

তাহারা কত বিষয়ের সেবা! করে, কিন্ত না পায় তাহার সংসার, ন৷ পাব 

তাহার! ধর্ম। আর এই ছোট লোক যার।--কিঝ। মাছে মামাদের, 
আমাদের ঘরে লুকিয়ে লুকিয়ে এসে বগ, কাহাকেও বণিস্ না, তোর 

স্বদয়ে এইটী দিলাম। সেট! দিন্দুকে রাখিতে ন! রাখিতে আর একটী _ 
আস্তি নাই। অবিশ্রান্ত দান। এমন দানও কেহ দেখে নাই বাপের 

জন্মে। হে ঈশ্বর, এমন যে সুন্দর সোণার বাগান হাতে দিণে, ইহার 
ফুলও পাড়িতে জানি না, ইহার ফলও পাড়িতে জানি না; গাছের ধ্িনিদ 

গাছে রহিল, তোমার সন্তান কাঁদিতে লাগিল। হস্ত দাও, ফুল ফল পাড়িঘ। 
সম্ভোগ করি। সাধনভূমিতে বীজ বপন করি। এ াটীতে অনেক ফলে, 
তেমন সাধনের সার বদি পড়ে, তবে ঢের ধন পাব। এই বাগানের 

মাটাতে শরীর যেন শুদ্ধ হয়। বাগান ভাগবাসিব, আর যিনি বাগান 
দিয়াছেন, তাহাকে তালবামিব। বাহিরের ফল ফুল পাড়িব, আর ভিতরের 
প্রেম ভক্তি দিব। যেন সব গাছগুলি তোমার গাছ হয়। ক্ষুত্র ঘাস 



ছুঃখীর বন্ধ ৩৩৭ 

থেকে প্রকাণ্ড বৃক্ষ, লমুদয় যেন তোমার কথা বলে। এখান হইতে 

সংসার, অশান্তি তাড়াইয়। দাণ্ড। বৈরাগী হুইয়। কাতর অন্তরে দেব-দেব 
মহাদেব বণিয়া তোমাকে ডাকিব। এব'র, দয়াময়, তোমার প| ছাড়িব 

না, পরলোক পর্য্যন্ত বাধ! থাকবে। তোমার এই উদ্যানের ভিতরে একটা 

মনের উন্ভান করিয়া লই। দয়াল হরি, তাই তোমাকে ডাকি । দয়াময়, 

এই গ্রামের যে বন্ধুর অন্থগ্রহে, ধাহার উৎসাহে এই বাগান পাইলাম, 
যাহার যন্ত্র দেখিয়! মামর। আশ্চর্ধা হইলাম, তাহাকে তুমি এই ঘটন৷ দ্বার! 
শুদ্ধ কর। এখানে পাচজন অপবিত্র ঘূদি পবিত্র হয়, টাক! দেওয়। সার্থক 

হইবে। বড চাপ! মন তোমার, চাপ। মনে অভিপ্রায় চাপ। দিয়] রাখ । 

(কোন্ জালে কাকে জডাইবে, মান্গুন জানে ন।| প্রাণেশ্বর, যেন শুনিতে 
পাই, এ তোঘারই বাগান। বল, তুমি ইার অধিকারী । তুমিই কিনিলে 
ভকদিগের উপকারের জন্ত, ব্রা্মদিগের কগ্যানের জন্ত। এস, দয়াময়, 

এই গুভান্ুষ্ঠান সময়ে । এই স্থানে, আলো কমর দেবত।, তুমি মালে! করে 

বদে আছ। এখানে মকণে মিলে স্বর্গে যাইবার উপায় করিব, এই আশা 

করিয়া, বার বার তোমার শ্রীঠরণে প্রবাম করি। 

শান্তিঃ শান্তি: শান্তি! 

ভুঃখীর বন্ধু 

(কিলুটোলা, প্রাতঃকাল, বৃহম্পতিবার, ২ব্রা ভাদ্র, ১৭৯৮ শক; 

১৭ই আগ, ১৮৭৬ খুঃ) 

ছে দয়াল, তোমার নামের অভিধান দেখিলাম, কোথাও 'ধনিবছু” 

তোমার এই নাম পাইলাম না। তবে কি তুমি ধনিবন্ধ নও? ধনীকেও 
ভূমি লালন পালন কর, কিন্ত তুমি দীনবন্ধু, ছঃখিতারণ, কাঙ্গালশরণ। 



৩০৮ প্রার্থন! 

ওঁ যে গাড়ী করিয়! আদিল, সে তোমাকে দেখিল না! ? কিন্ত ছির বন্ 

লইয়! গরিবগুলি তোমার কাছে গেল। কোলে লইতেছ ছুঃখীকে, আমোদ 
করিতেছ ছুখীদের লইয়া। ধনী তোমার পরিত্াক্ত নহে, কিন্তু ধনগর্ব 
থাকিলে ধনী তোমার কাছে আমিতে পারে না। ধনীর ভাব গরম ভাব। 

যখন ছুঃখীর বেশে আসি, হাত ছুটা যোড করিয়! মাসি, মুখখানি কাদ 
কাদ হয়, এবং আব্দার করিয়া বলি, দেখা দিতেই হবে, দেখ! দিতেই হবে, 

নইলে ছাড়ব না, তখন তুমি দেখা ন! দিয়! থাকিতে পার না । ভান 
পোষাক পরে যার! এল, তার! ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে রইল, আর ছুঃখীরা 
ছে'ড৷ ছর্গন্ধ কাপড় নিয়ে তোমার ঘরে গেল। যেদিন দীন ন! হতে 

পারি, সে দিন দীর্ঘ উপাসনাতেও কিছু হয় না; সে দিনঠাকুরের দরজা 
বন্ধ দেখি। তুমি যাঁর বন্ধু হও, সে দীনাম্মা। যার কেহ নাই, তারক 
বন্ধু তুমি। বড় মানুষ বলিয়৷ মনের ভিতরে উত্তাপ থাকিলে, তোমাকে 
দীনবন্ধু বলিতে পারি না। তুমি মামার হবে তখন, যখন ভুমি আমাকে 
দীন করে ছাড়বে। মানুষ ধর্মের জন্ত ঘর সংসার ছাড়ে, তাহাও তুমি 
মঞ্জুর কর না, যত দিন তাহার মামি ধ্বংস ন! হয়। যে আমি বৈরাগীর 

বেশ পরে, যে আমি রেঁধে খায়, মেও শঠ। আমাকে দীন ন| দেখিলে 
যদি আমার বন্ধু হবে না, তবে আমার গা! থেকে, মণ থেকে সমুদায় জঞ্জাল 

ফেলে দ্বাও। দীনবদ্ধুর সুমধুর পুঁজ! এনে দাও। তোমার ভক্ত চিরকাল 

ছুঃখী, তাহার কোন সম্থল নাই, তিনি কল্য কি আহার করিবেন, জ/নেন 

না। সর্ধদাই তিনি দরিদ্র, কিন্ত তাহার মুখে স্বর্গের হাসি এবং চক্ষে 
প্রেমাশ্র। ছুঃখী ভক্তগুলি অতি নত্র প্রকৃতি, মুখে একটী কথা নাই। গালে 

সাতশ চড় মারলেও কথ নাই, যেন নিরীহ পশ্ড। তজের মুখে এই অন্ত 

ছুঃখের কাল রেখেছ যে, তাহার ভিতরের আলে। উক্জজ্রল দেখাবে। আমরা 
ছুঃখ নিতে চাই না, এ জন্ত আমাদের সুখে প্রনর্নত। নাই। বড়, বুঝি, 
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ছুঃখিপ্রিয় তুমি । আমাদের মন হইতে এমনই একটী বড় মান্যী ভাবের 
দুর্গন্ধ উঠছে যে, আমরা তোমার দীনবন্ধু নাম লইতে পারি না। দীনবন্ধু- 

পুজা! এ জীবনে ঘটিল না। ছুঃখী ছুঃংখিনী হবে, তবে নর নারী তোষার 
কাছে যাবে। মেঘের ভিতরে চক্র যেমন, ছুঃখের ভিতরে তেষনি তোষার 

ভক্তের প্রসর় মুখ। 

শান্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তি! 

স্বর্গের উৎসব 

সপ্তম ভাদ্রোৎসব, ভারতবর্যায়ব্রহ্মমন্দির, প্রাতঃকাল, রবিবার, 
৫ই ভাদ্র, ১৭৯৮ শক, ২০শে আগষ্ট, ১৮৭৬ খৃঃ) 

হে প্রেমসিন্ধো, উতৎমবের দেবতা । ব্লোগ শোকের মধ্যে থাকিয়া ও 

এই উৎবের গ্রলোভন ছাড়িতে পারিলাম না। এই বয়মে অনেক বার 

ধনগ্রলোভন, ইন্দ্রিয় প্রলোভন, নীচ বন্ধৃতার প্রলোভন অয় করিতে পারি 

নাই। তেমনি দেখিতেছি, তোমার স্্গীয় প্রলোভন পরাস্ত করাও 

অসম্ভব। আজ তোমার সঙ্গে কথ! না কহিয়৷ থাকিতে পারিলাষ ন|। 

গুভক্ষণ, তোমার রূপের নবীনতা, স্বর্ণের অনির্বচনীয় লৌন্দর্ধা, যেখানে 

তুমি ইহলোক পরলোক এক করিয়াছ, এ সমুদয় প্রনোতন ছাঁড়িতে 

পারিলাম না। বে করিয়! তুমি যাহাদিগকে পরিতণরাজ্যে লইয়! যাইবে, 
সেই পাপী আমরা । আশা আছে, সেই রথে চড়িব। এতদিনের 

পরিশ্রমের পর যে ঘরে যাইব, কেমন সে ঘর! সেই সুন্দর ঘরের আভাস 

এই ব্রহ্মমন্দির বৎসরের মধ্যে ছটা বার স্বহস্তে দেখাইয়া! দেয়। ছয় যান 

প্রতীক্ষা করিয়৷ আজ আবার সেই শুভদিন পাইলাম। হে উৎধবের 

ঈশ্বর। আঁষ এখানে তোমার সন্তানদিগকে লইয়! ঘর সাজাইয়। বসিয়া 
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আছ। তুমি এখানেও উৎসব করিতেছ, ওখানেও উৎমব করিতেছ; 
কিন্তু ওখানে তোমার ভক্দিগের মধ কেমন উল্লাস, কেমন মানন্দনীরে 

তাহার! ডুবিয়া আছেন। আমরা এখানে উৎসবের আনন্দে ভুবিয়! ছয় 
মাদের ছ:খ দূর করিতে আসি; কিন্তু যখন স্বর্গে গিয়। তোমার ও ভক্ত- 
দিগের সঙ্গে ভক্তি-ঘাটের আনন্দণীরে স্নান করিব, তখন আর গুথে সম্তাপ 

থাকিবে না। প্রাণের প্রিয় দেবতা । এই হছুইটী উৎসব দিয়া আমাদের 

প্রতি তুমি কত মধুর প্রেম প্রকাশ করিয়া; কিন্তু এ স্বর্গে যে চোমার 
ভক্তের! উৎমব করিতেছেন, সেখানে ন। ভাদ্রমাস, না| মাঘ মাস, ওখানে 

ন| দিন, না! রাত্রি ; সেখানে নিত্য উল্ল/ম, নিত্য মহোতসব। ওখানে কল 

নাই, ওখানে কাহারও প্রেম শুষ্ক হয় না, ওধানে সর্বদা তক্তিনদী প্রবাঠিত 

হইতেছে। ঠাহারা কেমন নুবী। তীহারাই তোমার সুখী পরিবার। 
কবে আমর! সবান্ধবে সেখানে যাইব? কেন এ স্বর্গের মনোহর ছবি 
দেখাও, যদি এ ছবি যথার্থ না হয়? এইধে বৎসরের মধ্যে ছু্ী উৎসব 

দিয়াছ, ইহার মধ্য দিয়। এ পরকালের উতদব দেখ। ঘায়। এখানকার 
উৎমব মোপান। আমর! সংসারের কাঁট, মাথা তুণিয়! এ স্বর্গের তক্ত- 
পরিবার দেখিতে পাই ন।, যখন এই উৎনব-নোপানে উঠি, তখন তাহ 

দেখি। আর লোভ কিসে হবে? তোমাকে কোটা বার প্রণাম করি 

যে, তুমি এই উৎসবের ভিতরে সেই উৎসব দেখাইতেছ। সেখানে তুমি 

তোমার ভক্তদিগের মুখে কেবল সুধা! ঢালিয়া৷ দিতেছ, তাহাদের অন্তরে 

কত আহ্লাদ, কত প্রনন্নতাঃ মুখে কত ছানি, তাহাদের মুখে মানত! নাই। 

তাহার! সর্বদ! জাগিয়। এ ন্বর্থের নিরপম শোভ! দেখিতেছেন, আমর! 

পৃথিবীর নরকে থাকিয়! স্বপ্নে এক এক বার উহা দেখিতেছি, তবুও 
আমাদের অয়। কিন্তু এই বন্ধুগুলিকে সঙ্গে লইয়া, এ ঘরে যাইতে না 
পারিলে, আর সুখ নাই। এন্বর্সের বাগানে প্রবেশ করিয়া, যখন মস্ত 
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প্রস্ফুটিত ফু তুলিব, আর সে মমুদয় তোমার শ্রীচরণে ফেলিব, তখন 
আহ্লাদ হইবে। সেখানে গিয়৷ পরম্পররকে বলিব, আয়, ভাই, আয়, 
শরীরের উপর আমিয়। পড, ন! স্পর্ণ করিলে সুখ হয় না। (প্রমালিঙ্গনে 
ভাইকে বাধিব। সকলে মিলিত হইয়া! সন্জোরে তোমার চরণতলে পড়িব' 
তাহাতে চরণে আঘাত লাঁগিবে , কিন্ত সেই আঘাতেই আহ্লাদ হইবে। 

বর্গ ব্বপ্ন নহে। একবার এ শ্বর্গের ছবি দেখিলে, কেহ আর মায়ায় বন্ধ 

থাকিতে পারিবে না, কাহারও আর জারি ভুরি থাকিবে লা, টাকা আর 
কাহাকেও ভুলাইতে পারিবে না। শী দেবতাগণকে িজ্ঞানা করি, 
তোমরা এত লোভী হইলে কিসে? তোমর। বে আর নংসারের দিকে 

একেবারেই তাকাও ন1। তীহারা বলেন, আমর! কি সাধে মন্ত দিকে 

চক্ষু ফিরাই না। এ প্রেমনয়ন যে আমাদিগকে বাঁধিয়! ফেলিয়াছে। এ 
চক্ষুর কটাক্ষ একবার যাহার উপরে পড়ে, আর কি সে সংসারে নখ 

পাইতে পারে? বুঝিগাষ, দয়াল। এ চক্ষু পরিত্রাণের সঙ্কেত। যখন 

্ চক্ষের কটাক্ষে একটা লোককে উদ্ধার কর, তখনই দৃষ্টিতে এক শত 

লোক মরবে; গল! কাটিব, যদি এ কথ! মিণ্যা হয়। সমস্ত জগতের 
পরিত্রাণ হইবে এ দৃষ্টিতে। ওহে পৃ্বীনাথ! তুমি পৃথিবীর ছূর্দশ। 

দেখিয়াই ত ইহার প্রতি এইরূপ ব্বৃপাদৃষ্টিতে তাকাইতেছ। তুমি যাহ! 
করিতেছ, তাহা দেখিয়া কি আর সন্দেহ করিতে পারি যে, ক্রমে ক্রমে 

পৃথিবীট! মত্ত হইবে? কি বণিলে, দয়াল! মত্ত হয়না ত? সেয়ানা 

উপানক তোমাকে পাথর জ্ঞান করিয়া গুষনয়নে তোমার পুজা! করে, 
কাদে না, প্রেমে মত্ত হয় না। পাগণ চাও তুমি। তোমার শ্বর্গ কেবল 
উন্মাদদিগের ঘর, যেখানে তাহার! মনের আনন্দে গ্রেমন্গুর! পান করেন। 

না জানেন বই, না জানেন শান্ত, কেবল মন্ত হইয়! ঘুরিতে জানেন। এ 

যে তীহার। আমোদে মাতিয়াছেন, উন্মাদের স্তায় ঘুন্নিতেছেন। কতকগুলি 
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পাগল গিয়৷ তোমার ঘরে বসিয়াছেন, আর ধাহার! বুদ্ধিমান, পণ্ডিত, 

তীহার! এ ঘরের বাহিরে পড়িয়। রহিয়াছেন। হে প্রেমের ঠাকুর! যদি 
প্রেমেতে ভক্তিতে উন্মাদ কর, এ জীবন কৃতার্ঘ হইবে। ছুই পাঁচটা এমন 

উৎসব এনে দাও, যাহাতে আর প্রাণের মধো জ্ঞান চৈতন্ত থাকিবে না। 

হেঈশ্বর! গুতবুদ্ধি এই কয়টা লোককে দাও, বাহার আশ। করিয়। 
এই ঘরে আলিলেন। পিত.1 বড দ্ুঃধ হয়, ভাই ভত্রীগুণি চতুর হইয়া 
আসে, আর সেই ভাবেই ঘরে ফিরিয়া যায়, কেহ ধর! দিছে চায় ন। 

তোমাকে দেখিয়া কেন পাগল হইবে না? তুমি কি আমাদের বড 

ভ্রাতাদের কোমলনয়নে দেধ, আর আনার্দের প্রতি কঠোরনয়নে রেখ ? 

তোমার ত পক্ষপাত নাই। এদৃষ্টিবাণে বিদ্ধ কর। এ স্থুকোমণ চক্ষু 

মারিবেই মারিবে। হে দয়াল। প্রলোভনে পড়িয়া এই উৎকৃষ্ট শুভদিনে 

তোমাকে ডাকিলাম। ভাই ভম্মীদের কলাণ কর। আন মান স্বর্গে 
সুখ। আশ্রিতদিগকে স্বর্গে স্থীন দাও । যাহাতে তোনার শোভ। দেখিয়া, 

তোমার ভাবে মনত হই, সুখী হই, শান্তি পাঠ, হে দয়াল প্রভে।! কৃপ। 

করিয়া এট আশীর্বাদ কর। 

শাস্তি; শান্ঠিঃ শান্তিঃ | 

সপ সী পপ 

ব্রান্মিকার আদর্শ % 

(ভারতাশ্বম, ব্রাহ্িকাসমাজ ) 

হে ক্ৃপাসিন্বো, জনক জননী তুমি। তুমি ক্লূুপ! করিয়া তোমার 
কল্তাদিগের কিনাপ হওয়! উচিত, দেখাইয়। দাও | এই যে তোমার 

কৃম্তাগণ তোমার কাছে আসিয়াছেন, এখনও ইহার! প্রানের সহিত 

* এই প্রার্থনার কোণ তারিখ ছিল ন|। 
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তোমাকে ভালবাসিতে পারিলেন না। হে জগদীশ, সময় কি এখনও 

হয় নাই? আর আশ! করিয়। কত দিন থাকিব? তুমি ইহাদিগকে 

কত ভালবাল, ইহাদের ঘরে কতবার আসিতেছ ; কিন্তু ইহার! তোমার 

কাছে কতবার যান? তুমি ইহাদের কাছে বসিয়৷ থাকিতে কত ভাল- 
বাদ। তুমি একদিন ইহাদিগকে ন! দেখিলে থাকিতে পার না, কিন্ত 
হার! পৃথিবীর স্থখের মদে মত হইয়। তোমাকে ভুলিয়া! যান ১ জগদীশ, 
তখন তুমি যে ইহাদের পিতা, তাহ! আর ই'হাদের মনে থাকে ন|। 
পিজঃ, যথার্থ ব্রান্দিকার আদর্শ কি, তাহ! ই'হাদিগকে শিক্ষা দাও। তোমার 

গ্রলন্ন মুখ ই'হাদের হৃদয়ের ভিতরে দিন ব্রান্তি প্রকাশিত রাখ। তুমি 
যেমন ই'হাদ্দিগকে ছাড় না, ইহারাও যেন তেমনই তোমাকে ছাড়িতে ন! 

পারেন, শীঙ্গ এমন উপায় বিধান ক্র । যখন দেখিব, তোমার লঙ্গে 

থাকিয়া তোমার কন্তার৷ সনানন্দ হইয়াছেন, তখন আমরা কত স্থুখী 

হইব। পিতঃ, ভ্মীদের এই শান মুখ মৃত্া পর্যান্ত থাকিবে, ছুঃখিনীদের 

ছুখ চিরকাল থাকিবে, যদি তুমি হইহাদিগকে নিস্তার না কর। নাও, 

তোমার কন্তাদিগকে বুকে বাঁধিয়া রাখ। আর কেহ তাহাদিগকে সুখী 

করিতে পারিবে না। গরিব মেয়েগুণিকে লোকে ছুঃখিনী বলে যেন তোমার 

আশ্রমের অপমান না করে। কেহ যেন এ কথ! বলিতে না পারে, এদের, 

বুঝি, পিত। মাতা! নাই, এদের মুখ কেন প্রসর হইতে দেখিলাম না। হে 

প্রেমময়, তুমি তোষার মেয়েদের উদ্ধার কর। তুমি ই'হাদের হৃদয়কে 

স্বর্গীয় লুখের আলয় কর এবং ইহাদের মুখে সর্ববদ। হবর্গায় তেজ বিকীর্ণ 
কর। ইহারা তোমার কনা, তোমার বাড়ীতে থাকেন, ছবেল! তোমার 
কাছে বনিয়। আহার করেন, কাহারও ধন ধান্তের অভাব লাই , তথাপি 

কেন ইহাদের মুখ শ্লান থাকে? পিতঃ দয়া করিয়! ভোমার ছুঃখিনী 
মেয়েদিগকে তোমার কাছে বসাইয়া, কেবল তোমার এ চির প্রসন্ন মুখের 

৪69 
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পানে খানিকক্ষণ তাকাইতে শিক্ষা দাও? তাহা হইলে আৰ ই'ছাদের 

জড়তা, ম্লানতা ও কোন প্রকার ছু:খ থাকিবে লা। তখন তোমার 

কন্তার। বলিবেন, এ মুখের প্রসরতার কথা! কেবল তক্তের মুখে শুনিয়া- 

ছিলাম, কিন্ত এখন নিজে দেখিয়। চিরজীবনের জন্ত সুখী হইলাম। তোমার 

ই প্রেমমুখ দেখিলে ছু.খিনী ত্রাঙ্মিক। আর কেহ থাকিতে পারিবেন না। 

দীনবন্ধো, ছুঃখিনীদিগকে দেখ। দাও। তোমার ইচ্ছা। এই পৃথিবীতে পূর্ণ 

হউক। 
শাস্তি; শান্তি: শাস্তিঃ। 

তপস্যার অগ্নি ক্র 

€ ভারতাশ্রম ) 

হে প্রেমসি্থু পরমেশ্বর, তোমার নিকটে বদিয়। তোমার যোগী 

সস্তানগণ সর্বদ। তপস্ত।-প্রভাবে পাপ তাপ ভাড়াইয়৷ দিতেছেন। যেমন 
তুমি তেজোময় পুরুষ, প্রকাণ্ড জনস্ত অগ্নির স্তায়, তেমনই তোমার এক 

একজন সাথকও এক একটা ক্ষুদ্র অগ্নির স্তায়। পাপ সেই অগ্নির নিকটে 

যাইতে পারে না। যদ্দি কেহ তগন্তায় বাধা দিতে আসে, সাধকের তেঞ্জে 

সে পুড়িয়! যায়। সংসারাসক্কি, বিদয়-বিলাস, রাশি রাশি প্রলোভন সে 

মগ্রিতে দগ্ধ হইয়া যায়। এই অবস্থা আমাদের প্রার্থনীয় হইয়াছে। 

আমাদের মনের ভিতরে ত্রঙ্গাগ্সি, পুণাতেন্দ নাই | যে তেজে মনুষ্যের 

মনুষ্যত্ব_সেই মানবের মানবত্ত আমাদের হইতে বনু দুরে । কেবল সেই 

অগ্নি, সেই তেজেতেই বন্ধসন্তানকে জান! যায়। পাপ প্রলোভন আসিতেছে, 

আর যারিতেছে ; একটু সংসারের সুখ বিলাস আসিল, আর মন তুলিয়া 

ক এই প্রার্থনায় কোন তারিখ ছিল ন!। নি; 
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গেল ? যাহাদের এমন ছর্দশ!, তাঁরা কেষন করিয়া! তোমার সম্তান-নাষের 
উপযুক্ত হইবে? তোমার সন্তানের যে ব্রহ্ষচারী। তাহাদের শরীর মন 

হইতে এমনই তেজ বাহির হয় যে, কোন পাঁপ তাহাদের নিকটে আসিতে 

সাহস করে না। তুমি স্বয়ং সেই অগ্নি, মেই তেজ হইয়া, তোমার ব্র্ধাচাী 
সস্তানদিগকে এমনই পরিবেই্টন করিয়। রহিয়াছ যে, ভোমার স্কুলিঙ্গ দেখিয়| 
পাপ কোথায় পলায়ন করে, তাহার চিহ্রমান্র দেখ যায় না। যদি তাই 
হয়, তবে আমাদের এই যে অহঙ্কার, ইহাতে মনে হয়, আমাদের অনেক 

বিলম্ব আছে, যথার্থ সদাচারী, বন্ষচারী হইবার। শপন্ত। শুনিয়াছি অগ্নি, 

তেজের কারণ। "মামাদের মন শীতল, অনায়াসে ছোট ছোট পাপ নিকটে 

আমিলেও আমাদের মন ঘুরাইয়া! দেয়, অতি সামান্য কারণে আমাদের মন 

তুলিয়া যায়। অনায়াসে অলস হহলাম, অনায়াসে মিথ্য। কহিলাম। কিন্তু 

্রন্ধটারী যেখানে বমিবেন, সেই স্থানের কাছে যাইতে আমাদের গ! কীাপে। 
& উচ্চ ব্র্গচারীর অবস্থা কবে 'আমরা লাভ করিব? আমরা তপস্তা 
করিব, আর ব্রঙ্গতেজ আমাদিগকে রক্ষা করিবে। পাপকে মাসিতে দিব 

না, সেই ক্রন্ষাগ্ন কৈ? হে দীনবন্ধো কেমন করে আমাদের প্রার্থন। পূর্ণ 

হবে? বাচিরের আডম্বর লইয়া আমর! কি করিব, পাঁচ জনের অন্রোধে 

বুথা কাজ করিলে আমাদের কি হইবে? সাগর-সমান তোমার (প্রেম- 

রত্ররাশি, কেমন করিয়া নে সকল সঞ্চয় করিব, শিক্ষা দাও । আমাদের 

প্রাণের মধ্যে একটা অগ্নিখও রাখ, যার উত্তাপে পাপ দগ্ধ হইবে। হে 
ঈশ্বর, তুমি কেন চারিদিকে অগ্নিকৃণড হইয়া থাক না, আমর! তোমার 
মধ্যে বসে ঘোর ঘটা করে তপস্ত করি। তোমার অগ্নির তেজে পাপ 

দগ্ধ হইবে, কিন্তু আমর! মরিব না। যেমন শুনিয়াছি, প্রেম-সাগরে 
ডুবিলে মানুষ মরে না, তেমনই তোষার অগ্রির মধ্যে বসিলে মরিব ন|। 

& অগ্নির যধ্যে বসিয়! বন্ধ ব্রহ্ম বলিব, 'আর শুদ্ধাচার হইব, অপবিত্র 
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কামনা দগ্ধ করিব। মঙ্গনময়, ভোমার দীপ্তি, তোমার অগ্নিমঘন আবিাব 
কাহাকে বলে, বুঝাইয়! দাও। তাহা হইলে জীবন সার্থক হইবে। এ 
হোমকুণ্ডে বলিয়! প্রায়শ্চিত্ত করি, আর শুদ্ধ হই| হে সাগরে! এইরূপে 
বোগমন্ত্র শিক্ষ। দিয়, আমাদিগকে লাধন ভঙ্গনে নিষুক্ত কর। 

শান্তিঃ শান্তিঃ শাস্তিঃ 

দলের রাজা 

€ভারতাশ্রষ, প্রাতঃকাল, শুক্রবার, ১০ই ভাদ্র, ১৭৯৮ শ্রক, 

২৫শে আগই, ১৮৭১ খুঃ) 

হে দীনদয়াল, এক এক করিয়া কত লোক চলিয়া! গেল, তাই বণে 

কি তোমার ধর্শবিধান দুর্বল হইল? লোক ক্মিল বলিয়া, তোমার ধম়্ 

থাট হইল না। কৃত লোক চলিয়া! গেল, তার পর দেখি, তোমার ধরব 

সাধনের তেমনই জমাট, ক্রমশঃ আব ও জমাট। তোমার প্রেম প্রকাশ 

চিরকালই উজ্জল। যাহারা গেল, তাহাদেরই ছুর্ভাগা। তোমার উপদেশ 

কমিল না, তোমার রূপ-প্রনর্শন কমিল না। যারা যায়, তারাই ছংখা 

সম্তান। কত লোক গেল, আরও কত লোক যাইবে, কে জানে' 

দয়াল, যদি লানীর্ব্বাদ কর, 'আমর। কয়জন চিরকাল পড়িয়। থাকিতে 

পারি। তোমার বড় নাধ, আমর। তোমাকে এই দলের ব্লাজা, পিতা 

বলি। অধম সন্তানের হাত হইতে হাত পাতিয়! পুঙ্জার উপহার লইলে 

মাথায় হাত দিয়া তাহাকে আশীর্বাদ করিলে, গুপ্ত সাধকের কথ শুনিলে ; 

কিন্তু পাঁচজন সাধক একত্র হুইয়া, তোমাকে দলপতি বলিয়া এখনও 

পুজা করিল না। এক একটী লোককে বৈরাগ্য-বেশ পরাইয়৷ তুমি 
গাছতলায় বসাইয়াছ, এ যকল তৃমি ঢের করিয়াছ। কিন্তু, ঠাকুর, ইহাতে 
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ত তোমার সাধ মিটে নাই। তোমার ইচ্ছা যে, কতকগুলি লোক এক- 

প্রাণ হইয়া, সত্য-প্রদীপ এবং প্রেম-ফুল ইত্যাদি লইয়া, তোমার গ্রীচরণে 
বিস্তৃত করুক। দলের রাজ! হওয়া! তোমার চিরকালের ইচ্ছ!; কিন্ত 

তোমার এই সাধ মিটিতেছে না। তুমি মানুষকে স্বাধীন করে দিয়েছ, 
এই জন্ত এক সময়ে তোষার পাঁচটা সন্তান প্রেমে মম হইয়া, একখানি 

মুখে তোমার একটা স্তব করে না। তোমার অনুজ্ঞা শুনিয়।, যদি 

তোমাকে আমাদের দলের অধিপতি করিতাম, তোমার কত সাধ মিটি, 

তোমার ইচ্ছ। পূণ হইত, এই পৃথিবীর সদগতি হইত | তোমার প্রেমামৃত 

পান করিতে আমাদের যেমন অধিকার, তোমার মন্তান্ত সন্তানদিগেরও 

তেমনই অধিকার। সকলেই এক সময়ে তোমার শ্রীচরণচ্ছায়াতে উপবিষ্ট 

হইবেন, তোমার ত আনশীর্বাদে ত্রুটি নাই। ই'হাদের ধঙ্গে আমাদেরই 
বনের মিল হয় না। কৰে তোমার মধুর দয়াল নামে গণিয়া, এক হইয়া, 
স্বার্থপরতার মাথায় কুঠার মারব। কবে ভেদাভেদ, আত্মপর জ্ঞান চলিয়া 

যাইবে? দলপতি ঈশ্বর, কবে প্রেমিক সম্প্রদায় হইব? সেই দিন শীঘ্র 

এনে দাও, তোমার শ্রীচরণে এই প্রার্থনা । 
শাস্তিঃ শান্তিঃ শস্তিঃ' 

"শি শিসসিসজি 

আশায় জীবনধারণ 

(কিলুটোলা, গ্রাতঃকাল, রবিবার, ৫ই অগ্রহায়ণ, ১৭৯৮ শক ! 

১৯শে নবেশ্বর, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্য ) 

হে করণাসিন্থ ঈশ্বর, তুমি জানিতেছ, আমর! কেহই “পুণ্য আহার 

করিয়া, 'প্রেম আহার করিয়া বাচিতেছি না? আমরা কেবল “আশা 

খাইয়াই প্রাণ ধারণ কর্িতেছি। তোমার গ্রসাদে এক দিন ভাল তুল 



৩১৮ প্রার্থন। 

এবং অন্ত অন্ত সুখান্ড আহার করিয়! পুষ্ট হইব, সবল হইব, সুন্দর হইব, এই 
আশা বক্ষে ধারণ করিয়া, এখন কেবল শাক পাতা খাইয়া, কোন মতে 

জীবন ধারণ করিয়া আছি। 
শা্তিঃ শান্তিঃ শন্তি; 

সপ 

ঈশ্বরাভিমুখে উপবেশন 

(ভারতবর্ধীয় ব্হ্মমন্দির, সায়ংকাল, রবিবার, ৫ই অগ্রহায়ণ, ১৭৯৮ শক, 
১৯শে নবেদ্বর, ১৮৭৬ খুঃ ) 

হেঈশ্বর। কোন্ দিকে তুমি? দক্ষিণে, না, বামে? হে ঈশ্বর, 
ছে ঈশ্বর, তোমায় ডাঁকিতেছি, বণ, আমি কি ঠিক বমিযাছি, না, বিপরীত 
দিকে বসিয়াছি? আদি কি অলাগত বন্ধুকে ডাকিতেছি, না, ধিনি 
কাছে নাই, তাহাকে ডাকিতেছি? পায়ে পড়ি, ঈশ্বর, আমীকে বসিতে 

শিখাইয়। দাও। 

শান্তিঃ শান্তি শান্তি; 

সাধুস্ 

( কলুটোলা, প্রাভ্ঃকাল, সোমবার, ৬৯ অগ্র্থায়ণ, ১৭৯৮ শক, 

২*শে নবেম্বর, ১৮৭৬ থুঃ ) 

হে সক্তবখমল, তোমার নাধুভ কদিগকে আমাদের নিকটে 'আনিয়! 

দাও। সাধুতার যত প্রকার দৃষ্টান্ত মাছে, আমাদের সেই সমুদয় আবশ্তক। 

একটা ছাড়িলেও জীবন অপূর্ণ থাকিবে। বাল্যকালে পুতুল লইয়া! খেল! 

করিতাম, শবর্গে তোমার ভক্তদিগকে লইয়া খেল! করিব। সাধুসঙ্গের 



নির্দিষ্ট আসনে বসা ৩১৯ 

মধ্যাদ! বুঝিতে পারি না। আনীর্বাদ কর, সাধুসঙ্গ করিয়া তোমার 
দ্বর্গযাজো বাস করি। 

শাস্তি: শাস্তিঃ শান্তিঃ। 

নিদ্দিষ আসনে বসা 

€ কলুটোলা, প্রাতঃকাল, মঙ্গলবার, ৭ই অগ্রহায়ণ, ১৭৯৮ শ্রক, 
২১শে নবেম্বর, ১৮৭৬ ধু: ) 

মঙ্গলময় বিধাতঃ, তুমি আমাদিগকে নিরর্থক স্থজন কর নাই। 
আমাদের প্রতিজনের জন্যই, তুমি এক একটা নির্দিষ্ট আসল প্রন্বত করিয়া 

রাখ্িয়াছ। আমনের বড় গুণ, যিনি এর আনে বদিতে পারেন, তাহার 
আর কোন তয় থাকে না, দুঃখ থাকে না। তিনি যাহা কক্পেন, তাহাই 

সিদ্ধ হয়। যে আপনার আসনে বলিতে পারে না, সে কেবল থুরিয়৷ মরে, 

তাহার কোন কাধ্যই সিদ্ধ হয় না। তোমার নির্দিষ্ট আসনে যাহীকে 
বদিতে দাও, মে গ্রকৃতিস্থ হুইয়। সহজে তোমার প্রেমামৃত পান করিতে 

পায়। প্রেমময় পিত:, আমাদের প্রতিজনকে তোমার নির্দিষ্ট আসনে 

বদিতে দাও। শাস্তিঃ শরাস্তিঃ শাস্তিঃ। 

ঘোরাল সহবাস 

( কলুটোলা, প্রাতঃকাল, বুধবার, ৮ই অগ্রহায়ণ, ১৭৯৮ শক ; 

২২শে নবেছর, ১৮৭৬ খৃঃ ) 

হে ঈশ্বর, যে ছানে পৌতলিকের! তাহাদের ইষ্ট দেবতার পুজা! করে, 

সে স্থানের আয়োজন, ঘটা, ধূম ধাম, এবং ধৃপ প্রভৃতি নান! প্রকার 



৩২৬ গ্রার্থন! 

সুগন্ধ দেখিয়া, সহজেই লোকের মনে তক্তির উদয় হয়। সেইব্ূপ আমর! 

যদি তোমার ঘোরাল, গ্তীর সন্গিধানে বসিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের 
মনেও ভক্তিভাব হইতে পারে। তোমার ঘোরাল সহবাসে ন বসিতে 

পারিলে, আমাদের শিথিলতা! যাইবে ন। শিখিলতাশুন্ত জমাট উপাসনাই 
পবিত্রতা । ঃ 

শাস্তি শাস্তিঃ শান্তি । 

ঈশ্বর-চিন্তা 
€ ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, মঙ্গলবার, ১৪ই অগ্রহায়ণ, ১৭৯৮ শক, 

২৮শে নবেম্বর, ১৮৭৬ খুঃ ) 

হে ঈশ্বর, আমাদিগকে তোমার অচঞ্চল ভাবুক করিয়! লও, তোমার 
বিষয় ভাবাও। তোমার সম্পর্কে অনেক ভাবিবার আছে। মুক্তি-পণে 

অনেক যাত্রী চলিতেছে , কিন্তু সকলেই প্রান্ম দৌড়িতেছে, কেবল ছুই 
পাঁচটা এখানে ওখানে গাছতলায় বলিম্বা, গালে হাত দিয্বা, তোমার বিষয় 

ভাবিতেছে। যে তোমাকে ভাবে, তাকে তুমি আরও ভাবাও। যে 

তোমাকে ভাবে, তাহার কাছে বসিয়া, তুমি তাহাকে তোমার নিরাকার 
রূপের রঙ্গ দেখাও, তোমার ভিতরের পরিপাটী ভাব দেখাও । 

শাস্তিঃ শান্তিঃ শাস্তিঃ। 



উপাসনাম্ব মন বশীতৃত হয় ১২১ 

উপাসনাঘ মন বশীভূত হয় 

€(ভারতাশ্রম, গ্রাতঃকাল, বুধবার, ১৫ই অগ্রহায়ণ, ১৭৯৮ শক ; 

২৯শে নবেম্বর, ১৮৭৬ থুষ্টাব্য ) 

হে প্রেমময় দেবত/, উপালন| কি, তুমি বলিবে না? ম্আাচ্ছা, 
যদি না বল, তবে উপাসন। দাও। তুমি বপিতেছ, এই যে দিচ্ছি। 
উপাননা কি, জানি ন1; কিন্তু বন্ত মহিষের গায়ে হাত বুলাইলে যেমন 

তাহ। শান্ত হয়, সেইক্বপ দেখিতেছি, তোমার ঘোরাল পবিত্র উপাসনায় 

এই দুর্দান্ত মন বশীতত হয়। আমাদিগকে প্রতিদিন তোমার এ 
পবিত্র উপাসনার ঘৃণ। জলের ভিরে মগ্ন করিয়। রেখ, যে জলে মন 

শিম্মল হয়। 

শান্তি শান্তি শান্তঃ। 

কথ। কওয়। ঈশ্বর 

( ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, বৃহস্পতিবার, ১৬ই অগ্রহায়, ১৭৯৮ শক, 

৩০শে নবেম্বর, ১৮৭৬ খুঃ ) 

হে দেব, “কথ কওয়া ঈশ্বর তোমার নাম। তোমার কথ! জঞানপূর্ণ 
এবং অতি স্থধুর। আব্দার করে বড্ড ঠেদ্ দিয়ে কথ। বল্ছ। আর 

কথ। বড় মিষ্ট । পৃথিবীর ঠৃক্ ঠাক্ কর্কশ শব্ধ গুন্ছি, থে বথ। প্রলোভন 
আনে, সেই কথ শুনতে চাই। সন্তানকে খান্নাপ পথে যেতে দেখল, 

তুমি কখ! কও। তোমায় এক একট! কথ! এসে প্রাণটাকে চমূকে দেয় 

খবর্দার, ও কি কর্ছিস্? মূর্থ গুনে না। কালা, পাহণ্ড, নাস্তিক গুনে 

না, আর সকলে গুনে । হাড়ভাঙ্গ! শব্ব, গম গম করছে! কেন কু ইচ্ছা, 
৪১ 



৩২২ প্রার্থনা 

অহঙ্কার পোষণ করিতেছ? কেন মন শু, হৃদয় অপ্রেষিক রাখিয়াছ? 
তুমি এমন করিয়! কথা কহিতেছ, কিন্ত পাপীর আর কালনিত ভাঙ্গে না। 
পাগীকে তয়ানক ধমক দাও। লাধক ভক্তের বলেন, কাণে সেই কথা 
গুনিতেছ না, যে কথায় কাণ ফেটে যায়। বখন ধমক দাও; যেন বাজ 

পড়ে। খবর্দার, খবর্দার, এই কথাগুলি আম্ছেই। বাপরে বাপ, 
কে গুনে এই কথা। কাল তোমার ভান কথাও গুনে না, উপদেশও 

শুনে না। কাল! আর থাকব না, কাণ দাও, তোমার শ্রীমুখের কথা 
গুনি, তোমার কথ! মিষ্ট। ঝাঁচাবার জন্ত বাহ! বল, সব কথাগুলি যেন 

শুনতে পাই। মঙ্গণময়, আশীর্বাদ কর, কাণকে তোমার কথ! শুনিতে 

ক্ষমত। দাও। 

শান্তি; শান্তি শাস্তিঃ। 

চিরদীনতা 
€ভারতাশ্রঘ, প্রাতকাল, দোষবার, ২*শে 'অগ্রহায়ণ, ১৭৯৮ শক; 

৪21 ডিসেম্বর, ১৮৭৬ খুঃ) 

ছে কাঙ্গালশরণ ঈশ্বর, যখন গ্রচারব্রত গ্রহণ করিয়াছিলাষ, তখন 
একবার তোমার জন্ত দীনাত্মা এবং ব্যাকুল হুইয়াছিখাম। এখন মণে 
করিতেছি, সেই ব্যাকুলতা! দ্বারাই তোমাকে ক্রয় করিয়া! ফেলিয়াছি, 

এখন আর তোমার জন্ত, ব্যাকুল এবং দীনাত্ম। হইয়! থাক! আবস্তক মণ 

হয় না। এইভ্রান্তি হইতে তুমি আমাদিগেকে রক্ষ! কর। 
শান্তিঃ শাস্তি শাস্তিঃ! 



জীবস্ত বিশ্বান ৩২৩ 

জীবস্ত বিশাস 

( ভারতাপ্রম, প্রাতঃকাল, মঙ্গলবার, ২১শে অগ্রহায়ণ, ১৭৯৮ শক 7 
€ই ডিসেম্বর, ১৮৭৬ থুঃ) 

হে ঈশ্বর, তুমি আছ, এই অচেতন মন তাহ! ভালন্ধপে বুঝিতে পারে 
না। তোমার প্রতি এখনও যথার্থ বিশ্বাস হইল না। এখন যে তোমাকে 

দেখি, তাহ! জীবন্ত দর্শন বলিতে পারি না। এই অন্ত প্রার্থনা! করি, তুমি 
উদ্জরলতররূপে আমাদের নিকট প্রকাশিত হও। “ঈশ্বর আছেন” এই 

কথ বলিবাধাত্র যেন আত্ম! সঞ্জীবিত হুইয়। উঠে, এই মাণীর্ববাদ কর। 

শান্তি: শান্তি শাস্তিঃ! 

প্রচারক স্ব্বত্যাগী 

( ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, বুধবার, ২২শে অগ্রহায়ণ, ১৭৯৮ শক , 

৬ই ডিসেম্বর, ১৮৭৬ থুষ্টাব ) 

হে ঈশ্বর, যাহারা! একবার সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া, তোষার ধর্ম প্রচার 

করিবার জন্ত তোমার শরণাগত হইয়াছে, তাঙ্গাদের মনে যদি 'আবার 

মংসারাসজি, বিলাস, স্বার্থপরতা স্থান পায়, তাহার! যে মরিবে। যাহার! 

গ্রচার ক্ষেত্রে তোমার প্রদন্ত লাঙ্গল হাতে ধরিয়াছে, তাহার! যদি আবার 

সংসারের দিকে ফিক চায়, তাহাদের যে মৃত্যু হইবে। অতএব প্রার্থনা 

করি, প্রচারকদিগকে রক্ষা কর। স্বার্থপরতা, স্থখের লালস| উন 

কর। 
শান্তিং শান্তি শান্তিঃ! 



৩২৪ প্রার্থনা 

ছাদয়ের পুতুল 

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, বুছম্পতিবার, ২৩শে অগ্রহায়ণ, ১৭৯৮ শক ; 

৭ই ডিসেম্বর, ১৮৭৬ থুঃ) 

হে নিরাকার ঈশ্বর, আমর! তোমাকে আকার প্রকার দিই নাই, 
তোমার শরীর বা অবয্বব ভাবি না; অথচ তোমাকে হৃদয়ের পুতুল 

বলি। তুমি পুণ্যের পুল, প্রেমের পুতুল হইয়া, সমস্ত দিন আমার কাছে 

বসিয়া থাক, আমার পরিবার মধ্যে বসিয়৷ থাক। পৌন্তপিকেরা বেমন 

তাহাদের পুতুলকে দেখিয়! সতী হন, তেমনই তোমাকে মামার আশপাশে 
দেখিয়া আমি নির্ভয় এবং নিশ্চিন্ত হছই। তুমি পুভুল হুম! আমার গণায় 
দোল, আমার বক্ষে বাম কর। 

শান্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ। 

পুগামাধা ভালবাস 
( ভারতাশ্রম, প্র1তঃকাল, গুক্রধার, ২৪শে অগ্রহায়ণ, ১৭৯৮ শক, 

৮ই ডিসেম্বর, ১৮৭৬ খুঃ) 

হে ঈশ্বর, তূমি কিসে তক্তদিগের নিকটে এত সুন্দর হইলে ? তোমার 
মধ্যে এমন কি মনোহর গুণ আছে, যাহ! দেখিয়! জগৎ মুগ্ধ হয়? তোমার 

এঁ পুণামাথ। ভাগবাসাই তোমাকে এমন সুন্দর করিয়াছে। তুমি স্বয়ং 
প্রেম, পবিত্র ভালবালার আধার তুমি। আবার তোমার ইচ্ছা যে, 
তোমার সকল সন্তানগুলিও প্রেমিক হয়। সকলেই জ্ঞানী অব! কর্মী 
হুইতে পারে না, কেন না সকলের হুস্তের এবং মনের বল সমান নহে ; 

কিন্ত মকলেই প্রাণের মধো গভীর প্রেম পৌষণ কক্পিতে পারে । যাহার! 



শুদ্ধতীপ্রদ দশন ৩২৫ 

এই প্রেমকে ধারণ ন! করিয়। স্বার্ঘপর, কক্ষ নির্দনচক্ষে নরনারীকে দন 
করে, তাহারা অতি অপবিত্র, কদাকার এবং বিবর্বহয়। অতএব প্রার্থনা 
করি, আমাদিগকে সেই প্রেম দাও, যাছাতে তিন এক হইব] তোমাকে 
খুব ভালবাদিব, তোমার মধ্যে তাই বন্ধুকে খুব তালবাসিব, তুমি আমার 
সঙ্গে থাকিবে, আমি তোমার সঙ্গে বপিয় থাকিব, এবং ভাই বন্ধুকেও সঙ্গে 
লইয়! তোমার সঙ্গে থাকিব। এইরূপে তুমি, মমি এবং ভাই বন্ধ বিশ্তদ্ধ 
প্রেমযোগে এক হুইয়৷ যাইব। 

শান্তিঃ শান্তিঃ শাস্তিঃ! 

পিপিপি আস 

শুদ্ধত।-প্রদ দর্শন 

(ভারতা শ্রম, প্রাতঃকাল, শনিবার, ২৫শে অগ্রহীয়ণ, ১৭৯৮ শক , 

ঈই ডিসেঘবর, ১৮৭৬ খঃ) 

হে ঈশ্বর, এখন তুমি আমাদিগকে যে দেখ। দিতেছ, ইহাতে বিশ্বাস 
বৃদ্ধি হয়, প্রত্যয় সবল হয়, বোর বিপদের মধো অবলম্বন পাওয়। যায়, 

অন্ধকার মধ্যে সাদ! সাদ! একটা পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়, শ্রেতে 

টানিয়। লইয়। যাইতেছে, এমন সময় একটা খুঁটি, ব! বয়া, কিছ্ব! একখানি 

প্রকাণ্ড কাষ্ঠ ধরিয়! বাচিয়! যাওয়া যায়, কিজ্ঞ যে দর্শনে মন পবিত্র হয়, 
নবজীবন লাভ করা যায়--একজোড়া নূতন চক্ষু, এবং একজোড়া নূতন কর্ণ, 
এবং একটা নৃতন দেহ পাওয়! যায়, সেই উচ্চতর দর্শন এখনও আমর! 

পাই নাই। তুমি বলিঃতছ, মামর। সে দশনের উপবুক্ত নছি। কিন্তু 

পিতঃ, আমাদিগকে উপুক্ত করিবার ভারও তোমারই হস্তে। তুমি 

কূপ। করিয়া! আমাদিগকে সেই শুদ্ধতা-প্রদ দর্শন লাভ করিবার অন্ত 

প্রস্তুত কর। শাস্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ! 



৩২৬ প্রার্থন৷ 

ভক্তির গুরুত্ব 

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, সোমবার, ২৭শে অগ্রহায়ণ, ১৭৯৮ শক; 

১১ই ডিসেম্বর, ১৮৭৬ খুঃ ) 

হে ঈশ্বর, ভাসিলাষ, খাইলাম, কিন্তু ডুবিলাম না। তোমার প্রেম 
সাগরের উপরে ভানিলাম, সময়ে সময়ে প্রেম জল পান করিলাম, কিন্ত 
ত্র সাগরে ডুবিতে পারিলাম না! তুমি এক একবার ভুবাইয়। দাও , 
কিন্ত শোলার মত কেমন হাল্কা! মন, আবার ভামিয়। উঠে, মন হাস্ ফাস 

করে। এই জঙ্ত প্রার্থনা করি, প্রেমের জঘাট, ভঙ্ষির গুরু দাও, 

যাহাতে একেবারে তোমার প্রেম-সমুদ্রের গভীর জলে তলাইয়া যাইব, 'আর 

উঠিতে পারিব না। 
শান্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ। 

প্রছুভক্তি 

(ভারতাশ্রম প্রাতঃকাণ, মঙ্গণবার, ২৮শে অগ্রহায়ণ, ১৭৯৮ শক , 
১২ই ডিসেম্বর, ১৮৭১ খৃঃ) 

পিত। প্রেমময়, তোমাকে শরিজ্ঞান। করি, কি করিব? তুমি বল, 

বলিলে তুই যে করিস্নে। পিতঃ, ঢের কাজ বাকি রহিল, লোকের 

মঙ্গলের জন্ত যত ভাবা উচিত ছিল, লোকের যত ভাল কর! উচিত ছিল, 

তাহা করি নাই। তুমি যাহা করিতে বলিয়াছ, তাহা! করি নাই। তোমার 
আদেশ শুনি নাই। পিতঃ, ককপ। করিয়া! আমাদের গন্ধ: প্রৃতক্তি দাও, 
আনুগত্য দাও। 

শান্তি: শান্ধিং শান্তিঃ? 



যুগধর্বীবিধান ৩ 

যুগধন্মবিধান 

(ভারতাশ্রম, প্রাজ্কাল, বুধবার, ২৯শে অগ্রহায়ণ, ১৭৯৮ শক? 
১৩ই ডিসে্র, ১৮৭৬ খুঃ 

পিত, তুমি যুগে যুগে বিধান প্রেরণ করিতেছ। বিধানের অণ দুটিল, 
ভক্ত-পাখী নির্গত হইল, খাহণ, উড়িল ; আবার উতরষ্টতর বিধানের অণড 
ফুটিপ, উৎকষ্টতর ভক্ত-পাধী বাহির হইল, খাইল, খেল! করিল, উডিল। 
পি, এই বর্তমান বিধানে তোমার বৈরাগী তক্কের। কি কি লক্ষণীক্রান্ত 
হইবে, বলিয়া দাও। সর্বন্থ ছাড়িয়! তোমাকে ভালঝসিতে হইবে, সবারথশন্ত 
হয়! লোকের প্রতি কোমল বাবহার করিতে হইবে) বৈরাগীদের 

গাছতলায় বদিয়া, তোমার প্রনঙ্গ করিয়। আমোদ করিতে হইবে, মকল 

প্রকায় নীচানক্তি দুর কারত হইবে এবং মম ফি 'ক করিতে হইবে, তুমি 
বলিয়। দাও। 

শান্তি; শান্তিঃ শান্তি: 

প্রশান্ত ঈশ্বর 

€ ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, বৃহস্পতিবার, ৩*শে অগ্রহায়ণ, ১৭৯৮ শক, 

১৪ই ডিমেম্বর, ১৮৭৬ খঃ ) 

হে ক্কপানিন্ধ ঈশ্বর, তুমি চক্র, চক্র তোমার গ্রতিবিদ্ব। ভুমি সমুদয় 
ক্যোখঙ্সার আকর। তোমার তক্তের দয় সুস্থির, গম্ভীর, প্রশান্ত 
লয্পোবর , সেই সরোবরে, হে প্রশান্ত ঈশ্বর, তৃষি প্রতিভাত হও। চঞ্চল 
অশান্ত হৃদয়ে তোমার ছায়। পড়ে না। আমাদিগকে তুমি শান্ত 
করিয়া লও। শাস্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ! 



৩২৮ প্রার্থন। 

প্রকৃত বিনয় 

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাণ, শুক্রবার, ১ল। পৌধ, ১৭৯৮ শক) 
১৫ই ডিসেম্বর, ১৮৭৬ খুঃ) 

হে প্রেমময় পরমেশ্বর, আমর! আমাদিগকে লন্াধম, নীচাশয় বলি? 
কিন্ত এ সকল কথ। আমানের ছুর্ঘলত| আরও বুদ্ধি করিয়। দেয়। অতএব 

প্রার্থনা করিতেছি, আমাদিগকে যথার্থ বিনয় দাও, যাহ! আমাদের নিঙ্গের 

নীচতা। দেখাইয়। দিবে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে, পতিতপাবন পিতঃ, তোমার 

কপার বল বুঝাইয়। দিয়া, আমাদিগকে সবল এবং তেক্সস্বী করিবে-_যে 

বিনয় জলের মত শামাদিগকে কোমল করিবে এবং অগ্নির মত আমাদিগকে 

তেজন্বী করিবে। শাস্তিঃ শান্তি: শাস্তি! 

জীবস্ত দর্শন 

(জরতাশ্রম, প্রা তংকাল, শনিবার, ২র। পৌধ, ১৭৯৮ শক? 

১৬ই ডিমেম্বর, ১৮৭৬ খুঃ) 

প্রেমনিন্থু জীবন্ত ঈশ্বর, জীবন্ত জাগ্রথভাবে তোমাকে ডাক। এবং দেখ। 

এক, আর নিদ্রিতভাবে তোমাকে অধমতারণ, পতিতপাবন ইত্যাদি লাম 

লইয়! ডাকা এক। তোমার ভক্তের যে তোমাকে ডাকেন এবং দেখেন, 

তাহা এক, আর আমর! যে তোমাকে দেখি, তাহ! এক। তোমার ভক্ত 

যখন তোমাকে ডাকেন, তখন তুমি অ]। বলিয়া উত্তর দিয়! বে তাহার 
নিকটে এস, ভাহাতে প্রাণ মন কাপিয়া খায়, মৃত প্রাণে জীবন সঞ্চারিত 

হয়। হে ঈশ্বর, আমাদিগকে সেই প্রকার জীবন্ত দর্শন দাও। 
শান্তি: শান্তিঃ শাস্তিঃ! 



উৎসাহ ৩২৯ 

উৎসাহ 

€ কনুটোলা, প্রা তঃকাল, রবিবার, ওর! পৌষ ১৭৯৮ শক, 
১৭ই ডিসেম্বর, ১৮৭৬ খুঃ ) 

আমাদিগকে একত্র করিয়াছ, এই জন্য যে, পরস্পরের উৎসাহে 
উৎসাহী 5ইব। সকলের উৎসাঠ-অগ্ি দাবানলের স্তায় জণিয়! উঠিবে। 
€ে তোমার কাছে আগে যাইতে পারে, এই বলিয়া! সকলে উৎসাহে যাত্রা 
করিব। শাস্তি শান্তিঃ শাস্তি: । 

শান্তি 

€ কলুটেলা, প্রাত.কাল, সোমবার, ৪1 পৌষ, ১৭৯৮ শক, 

১৮উ ডিসেম্বর, ১৮৭৬ খুঃ) 

প্রশান্ত ঈশ্বর, তোমার শ্রীচরণভলে মামাদিগকে এক একখানি 
ধানপরায়ণ যোগী খষির ছবি করিয়া রাখ। কিছুতেই মন অস্থির 
হবে ল!। সংঘতঙজনয় এখং অ$ঞ্চলমন। হইয়। তোমার পাদপন্ে মগ্ন 

থাকিব। শাস্তি; শান্তিঃ শান্তি; 

অস্তিত্বে বিশ্বাদ 

( কলুটোলা, গ্রাতঃকাল, মঙ্গলবার, €ই পৌষ, ১৭৯৮ শক , 
১৯শে ডিসেম্বর, ১৮৭৬ থৃঃ) 

হে ঈশ্বর, তুমি যে একটা জযাট সত্য হইয়া! নিকটে বসিয়! আছ। 
তোষাকে তেমন উদ্জলরূপে দেখি না, যেমন জল, গাছ প্রভৃতিকে এক 

৪৭ 



৩৩৪ প্রার্থন। 

একটা জমাট সত্য মনে করি। এই নান্তিকতা! অবিশ্বাস হুইতে তুমি 
আমাদিগকে মুক্ত কর। তুমি যে অটল হুইয়! আমাদের নিকটে স্থিতি 
করিতেছ। তোমাকে যাহাতে দেখিতে পাই, আমাদিগের হবদয়ে এমন 

বিশ্বাস চৈতন্ত দাও । শান্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ। 

আকাশ-জোড়া চক্ষু 

( কলুটোলা, প্রাতঃকাল, বুধবার, ৬ই পৌষ, ১৭৯৮ শক , 
২*শে ডিসেম্বর, ১৮৭৬ থৃঃ) 

ব্রিলোচন, মহশ্রলোচন, তোমার নাম রাখ! হইয়াছে, অনন্ত নয়ন 

তোষার। তোমার ভক্ত যে দিকে তাকান, কি অন্তরে, কি বাহিরে, 

তোমাকে একখানি আকাশ-জোভ প্রকাও চক্ষু দেখিতে পান। তোমার 
চক্ষু দেখিলে কি কেহ পাপ করিতে পারে? পাপীর পক্ষে তোমার চক্ষু 

ভয়ঙ্কর, অত্যন্ত তীব্র তেজঃপূর্ণ, অশ্মিময় , কিন্তু ভক্তের নিকটে তোমাএ 
চক্ষু জ্যোতঙগাময়। শান্তিঃ শাস্তি; শ্রাস্তিঃ! 

অনুতাপ এবং ভক্তিজল 

( কলুটোলা, প্রাতঃকাল, বৃহস্পতিবার, ৭ই পৌষ, ১৭৯৮ শক, 
২১শে ডসেম্বর, ১৮৭৬ খুঃ ) 

প্রেমময়, অনেক থলি বীজ তুমি আনিয়াছ , কিন্তু আমাদের মন যে 
পাঁধাণের মত কঠিন, অন্গতাঁপ এবং ভক্তিজলে এই পাষাণ কোমল লা! হইলে 
ত এ সকল বীজ অস্থুরিত হইবে না! 

শান্তি শান্তিঃ শাস্তি: । 



ছুঙিক্ষপীড়িত কাঙ্গালীর মত ৩৩১ 

ছুতিক্ষগীড়িত কাঙ্গালীর মত 

( কলুটোলা, প্রাতঃকাল, মঙ্গলবার, ২৬শে পৌষ ১৭৯৮ শক 7 

৯ই জানুয়ারি, ১৮৭৭ খু) 

ছুতিক্ষপ্রপীভডিত ব্যক্তিন্লা ধেমন ক্ষুধায় পাগল হুইয়া, যাহা! পায়, তাহাই 

%ায়, তেষনই তোমার ভক্তের অলেক দিল ক্ষুধায় কাতর হইয়া, দেখিবা- 

মাত তোমার শ্রীচরণ খাইয়! ফেলে। তোমাকে দর্শন করিবার জন্ত, তোষার 
পুণান্মুধা, প্রেমস্থুধ। পান করিবার জন্য, আমাদিগকে ছুতিক্ষপীড়িত কাঙ্গালী- 

দিগের স্তায় ক্ষুধিত ও ভূষিত কর। 

শান্টিঃ শাক্িং শাস্তি: ? 

পরিপন্ধ অবস্থা 

(কলুটোলা, প্রাতঃকাল, বুধবার, ২৭শে পৌষ, ১৭৯৮ শক , 
১*ই জানুয়ারি, ১৮৭৭ খুঃ ) 

ফল, যেমন শেষাবন্থায় পরিপক হয়, লেইরূপ আমাদের প্রীণগুলি 

যাহাতে, হে ঈশ্বর, তোমার প্রেমরস পান করিয়া, ঘোরাল, বৈরাগী এবং 
প্রেমিক হয়, এই আশীর্বাদ কর। 

শাস্তিঃ পাস্তিঃ শান্তিঃ। 



৬৩২ প্রার্থনা 

একত্রে পাদপদ্ম বক্ষে ধারণ 

( কলুটোলা, প্রতঃকাল, বৃহস্পতিবার, ২৮শে পৌষ, ১৭৯৮ শক, 
১১ই জানুয়ারি, ১৮৭৭ খৃঃ) 

সকলে একত্রে তোমার পাদপন্ বুকে ধরিলে ঘে কৃত সুখ, কত 
'আহলাদ, তাহা আমর তুলিয়! গিয়াছি। হে দর্বস্থধদাতা, এই ভুল, এই 
চুক্ দূর করিয়! দাও। 

শান্তি শাস্তি; শাস্তি: 

গভীর উপাসন! 

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, শুক্রবার, ২৯শে পৌষ, ১৭৯৮ শক, 
১২ই জানুয়ারি, ১৮৭৭ খৃং) 

ঘে ভাবে তোমার উপাসনা করিলে মনের মধ্যে তোমার ধোরাল পুণা 
রং এবং প্রেম রং বসে, হে ঈশ্বর, সেই ভাবে আমাদিগকে তোমার 
উপাসনা! করিতে শিক্ষা! দাও। 

শাস্তি; শাস্তিঃ শাস্তিঃ। 

চ্রিনৃতন 

( ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, শনিবার, ১ল! মাঘ, ১৭৯৮ শক, 
১৩ই জানুয়ারি, ১৮৭৭ খৃঃ) 

ছে ঈশ্বর, তুমি অতি পুক্রাতন হইয়া চিরনৃতন। প্রভিদিন 
ভুমি নূতন পুণ্য প্রেমের পোষাক পরিধান করিয়া, তোমার ভক্তের 



যজ্ঞের অগ্নি ৩৩৩ 

নিকট প্রকাশিত হও! তোমার ভক্ত জানেন যে, তোমার পোষাকের 
সংখ্যা নাই। 

শাস্তি, শাস্তিঃ শাস্তিঃ। 

যজ্জের অগ্নি 

( ভারতাশ্রম, 'প্রাতঃকাল, সোমবার, ওরা মা, ১৭৯৮ শক , 

১৫ই জানুয়ারি, ১৮৭৭ ধুঃ) 

হে জ্যোতিম্ময় ঈশ্বর, তোমার ভক্কের। তোমার অভিমুখে বসিয়া 
'শাছেন, আর তোমার মুখ হুইতে তাহাদের মুখে আগুন তেক্গ আসিয়। 

তাহাদিগকে তেজস্বী করিতেছে । অগ্রি লা হইলে কি তোমার যজ্ঞ হইতে 

পারে? হে ঈশ্বর, তোমার পুথ্যাগ্রি, তোমার পুরাতেজে আমাদিগকে 

তেজন্বী কর। 

শান্তিঃ শাস্তি শান্তিঃ? 

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত 

( ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, মঙ্গলবার, ৪ঠা মাঘ, ১৭৯৮ শক» 

১৬ই জানুয়ারি, ১৮৭৭ থৃঃ) 

হে ঈশ্বর, ভুমি এত স্থুলভ হইয়াছ যে, তোমার নামের প্রথম বর্ণ 
উচ্চারণ করিবান্র আগে আমিয়! তুমি বপিয়া আছ। নিজে আসিয়! 
আমাদের মলিন হৃদয়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া, তোমার ঘর নির্বাণ 

করিয়াছ। আমর বড় বড় পাপ করিলেও, হ্ুুমি ছাড়িয়া যাইবে না, 

কেহ তোমাকে অনুরোধ করে নাই, তুমি নিজে আসিয়! আমাদের প্রাণের 



৩৩৪ প্রার্থন৷ 

জমীদার হইয়। বসিয়া আছ। তোমার এই বিশেষ করুণার মূল্য আমর! 
বুঝিলাম ন। 

লাস্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তি; 

হরিই সর্বস্ব 
€ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, বুধবার, ৫ই মাঘ, ১৭৯৮ শক, 

১৭ই জানুয়ারি, ১৮৭৭ থুঃ ) 

হে ঈশ্বর, তুমিই একমাত্র এই প্রাথ মনের অধিকারী হও। দিখ। 
রাহি চবিবশ ঘণ্টা যেন ভোমারই কাছে পড়িয়। থাকি। তুমি ভিন্ন ত আর 
কেহ নাই যে, প্রাণকে টানিতে পারে । আর কেছ নাই, বাহার জন্ত 

প্রাথ ছন্ করিয়া উঠে। তোমার কাছে থাকিগে, সকলই হবে, ইহা! 
বিশ্বাম করিতে দাও। হরি নখ, হরি শাস্তি, হরিই মাখার সর্বান্থ। 

শান্তি; শাস্তিঃ শান্তিঃ। 

ছুই রেখ! এক হুইয়! যাইবে 

( ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, বৃহম্পতিবার, ৬ই মাঘ, ১৭৯৮ শক, 

১৮ই জানুয়ারি, ১৮৭৭ থুঃ ) 

ঈশ্বর, তুমি বনিয্বাছ, একঘাআ তোমাতে মগ্র ন! হইলে, জীবের শাস্তি 

নাই) কিন্তু ইহাও আবার তোমার মাদেশ যে, এই সংসারের মধ্যে 

থাকিয়৷ তোষার মধ্যে প্রাণকে রাখিতে হইবে, তোমার সঙ্গে যোগানন্দরস 

পান করিতে হইবে। ছুই রেখ! এক হইয়। যাইবে, ছুই পথ থাকিবে ন!। 

ঠিক ধিগ্রহরের লময় ঘড়ীর ছুটো। কাট! যেমন এক হয়, অথচ পদার্থ শ্বতগন 



রূপ দেখিয়। মোহিত ৩৩৫ 

থাকে , তেমনই সম্পূর্ণ্ূপে তোমার ইচ্ছাধীন হইয়া, এই জীবন ধারণ 
করিতে আমাদিগকে শিক্ষা দাও। সংসারের সকল প্রলোভন রোগের 
মধ্যে থাকিব, অথচ ব্রদ্ধবলে বলী হইয়া রোগী হইব না, এই আশীর্বাদ 
কন। শাস্তি: শাস্তিং শাস্তি: ? 

রূপ দেখিয়। মোহিত 

€ ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, শুক্রবার, ৭ই মাঘ, ১৭৯৮ শক , 

১৭শে জানুয়ারি, ১৮৭৭ খু: ) 

হে প্রেমপিন্ধু ঈশ্বর, ধন যান এবং বিলাম কাধে লইয়। দৌডিতেছিলাষ , 

এমন লময় পথের মধ্যে একটী লোক আসিয়া বলিল, রাজার বড শক্ত 

হুকুম, এ সকল লইয়! কেহ তাহার নিকট যাইতে পারে লা। দীনবন্ধে। 

হোমার নিকট যে অনেক ধন সম্পদ এবং রূপলাবণ্য আছে, তাহ! 

দেখিলাম না। তোমার সৌন্দধ্য-রসে ঝাপ দিতে শরিক্ষ! দাও, স্কু দিয়! 
চ্ষু বন্ধ করিয়া দাও। তোমাব্র পিজের রূপ দেখিয্া! মোহিত হইয়া 

পড়িয়। থাকি। 
শান্তিঃ শাস্তি: শান্তিং। 

শপ পি শিস 

ধ্যানের ভিতর মিলন 

(ভারতবর্ধীয় ব্র্মমন্দির্, সপরচত্বারিংশ মাধোৎসব, রবিবার, ৯ই মাঘ, 

১৭৯৮ শক ) ২১শে জানুয়ারি, ১৮৭৮ খৃঃ) 

হে ঈশ্বর, কি আশ্চর্য্য ধন্মতত্ব। এত দিন মনে করিম্নাছিলাম, 
ধ্যানপথে গেলে প্রেমরাজ্য স্থাপিত হইবে ন!, কিন্ত তোমার প্রসাদে 



৩৩৩ প্রার্থনা 

এখন দেখিতেছি, ধত মুল-দেশে তোমার সহিত মিলিত হইব, ততই 
ভাই ভগিনীদিগের সহিত মিলন হুইবে। সকলের সঙ্গে সাধন করিয়। 

আগে যেটুকু সুখ শাস্তি পাইতাম, সেটুকু পর্যন্ত তুমি কাডিয়! লইলে। 

কোলাহলের মধ্যে থাকিলে ফোন্ দিন কোন্ প্রলোভন আসে, কে গলায় 

ছুরি দেয়, তাহার স্থিত! নাই) তাই তুমি আমাদিগকে ধ্যানের পথে 
লইয়। যাইতেছ। নানা প্রকারে জাণাতন হইয়। কাদিতে কাদিতে ঘোর 

ধ্যানআরম্ভ করিয়! দিলাম| গভীর ধ্যানযোগের পথ অবলম্বন করিয়া 

মনে করিলাম, আর কাহারও সঙ্গে দেখ। হুইবে না, আর বুঝি পৃথিবীর 
অভিমুখে ফিরিব না, কিন্ু এখন দেখিতেছি, তুমি ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয় 
তোমার সাধকদিগকে পরম্পরের সঙ্গে মিগিত করিয়া! দিতেই। দয়াসিংন্ধা, 

তোমার রুপাতে বুঝিলাম, তোমার ভিতরে মাবার নকলকে পাহব। 

মন্ুয্যঙ্গাতির সকল শাখা এক হইবে। ধত পরিবার ই্থানে গিয়। এক 

পরিবার হইবে। হে প্রিয়তম ঈশ্বর, সকল মান্য একটা মানুষ হত্ঠবে। 

এখন জানিলাম, তোমার শ্ীচরণ লইয়া! যে থাকে, ভাহার ষর্দস্ব লাভ হয়। 
আর সে শক্রদিগের কাছে যাইবে না। গভীর ধানের ভিতরে নিশ্চয় 

মিলন হইবে। পিতঃ, বাহক আয়োজন করিয়। মিলিত হইতে চাহি না। 

প্রেমবৃক্ষতলে তক্তিনদীর তটে যোগ মাধন করিব, যোগ করিতে করিঠে 
প্রেমেতে মকলের সঙ্গে মিলিত হইব। পরমাত্মন্, দেখিব, কোটী কোর্ট 

নিরাকার আত্মা কেমন আনন্দের সহিত ডোমার চরণতলে বসিয়। স্থধাপাণ 
কৰিতেছেন। হে দগ়নাসিন্কো, সকলকে যোগপথে টানিয়! লইয়! যাও, 
সেই স্থানে তোমার মহিম। কীর্তন করিয়া আমরা কৃতার্থ হইব। 

শাস্তিঃ শান্তি; শাস্তিঃ। 



ঘন সত্তা ৩৩৭ 

ঘন সতী 

€ ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, মোমবার, ১০ই মাঘ, ১৭৯৮ শক , 

২২শে জানুয়ারি, ১৮৭৭ খুঃ ) 

প্রেমময় পিতঃ, তুমি ঘন, তুমি ঘনতর, ঘনতম হইয়া! আমাদিগের 

নিকট প্রকাশিত হও। তোমার ঘন সন্তার মধ্যে আমাদিগকে রাখ । 

পিতঃ এই তোমার সহবাসরূপ স্থুধা খাওয়াতে খাওয়াতে আবার বন্ধ 

করিলে কেন? তুমি তনিষ্টুর কৃপণ নহ। তুমি এই চাও যে, তোমার 

মন্তান খুব ব্যাকুল হইয়া, আর্ধার করে তোমার কাছে। পিত:, আশীর্বাদ 

কর, তোমার সংলারে যেন এক মুষ্টি 'ন্প পাই। তোমার সংসারের অন্ন 

থেন বন্ধ না হয়। তুমি মে আছরে পিতা, সন্তান আব্বার করিয়া! তোমার 
কাছে তোমার চরণতলে বসিয়া, তোমার পুণা-নৃধা, তোমার প্রেম-মুধা 

পাণ কক্ষক, তোমার এই ইচ্ছ!। 

শান্তি: শাস্তি শানিঃ। 

গভীর বৈরাগ্য-সাধন 

( ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, বুধবার, ১২ই মাঘ, ১৭৯৮ শক; 

২৪শে জানুয়ারি, ১৮৭৭ খৃঃ ) 

হে প্রেমময় ঈশ্বর, প্রাণের মধ্যে গভীর ঘন বৈরাগ্য সাধন করিতে 

আমাদিগকে সামর্থ দাও। 

শাস্তি: শাস্তিঃ শাস্তি: । 

৪৩ 



৩৩৮ প্রার্থন! 

মাঘোতসবের বিশেষ তিক্ষা 

( ভারতাশ্রম, গ্রাত:কাল, শুক্রবার, ১৪ই মাঘ, ১৭৯৮ শক , 
২৬শে জানুয়ারি, ১৮৭৭ খুঃ) 

হে ঈশ্বর, সম্বংসরের জন্য আজ কি দিবে, তুমি দাও / এ বৎসর 
কিরূপ সাধনপ্রণালী অবলম্বন করিব, তাহা! বলিয়া দাও , কিন্ধপে তোমার 

ধ্যান করিব, ধিরূপে তোমার উপাসন৷ করিব, কিরপে পরস্পরের প্রতি 

ব্যবহার করিব, তাহা! এক একটা করিয়৷ পাঁরফ্কার করিয়া বুঝাইয়! দাও। 

কেবল মিষ্টে হবে না, অগ্লমিষ্ট চাই, সাধন এবং শাসন চাই। এবার একএ 

থাকিব, কি পরস্পরকে ছাড়িয়া যাইব, তোমার কি আজ্ঞা, বল। অনেক 

বৎসর একত্র থাকিয়া দেখিলাম, পরম্পরের মধ্যে প্রণয় এবং মিলন হুইল 

না। অতএব ঝুঁঝতেছি, তোমার এহ ইচ্ছা, আমর! কিছুকাল পরস্পর 

হইতে বিচ্ছিন্ন হহয়া থাকি। কাহাকে কোন্ স্থাণে গিয়। প্রচার করিতে 
হইবে, তাহ! তুমি বলিয়া দাও। প্রচারকাদগের কাহাকে কোথা 
পাঠাইবে, বলিয়া দাও। যখন খাওয়! পরার অনাটন ছিল, তখন খু 

উৎসাহ এবং আশার সহিত কাজ করিয়াছি, সেই অন্ধকারের মধ্যে 

আলোক দেখিয়াছি। এখন সেই অভাব চলিয়৷ গিয়াছে, আর সেহ 
অন্ধকার নাই, কিন্তু আলোকে আসিয়া অন্ধকারে পড়িলাম। সেই জগ 

বস্ত্রের অভাব গেল, আর শিথিলত আসিল। জানিলাম, গ্রথম হুইঠ 

অর্থ এবং বিলাস ধর্মের বিরোধী । যদি বর্তমান প্রচারকদ্দিগকে রাখি 

হয়, তবে রাখ, তাহারা আপনি আপনার কাণ মলিয়! কাজ করুল, আ' 

যদি না! রাখিতে চাও, তবে দুর কর, নুতন প্রচারক আনিয়া লও | প্রচা 

ক্ষেত্র বিস্তীর্ণ ধু ধু করিতেছে। চারিদিক হুইতে যে সাহায্য আসিতেছে, 
এক ধারে খাল কাটিয়। তাহ! আনিয়৷ দাও। সম্মুখের দিকে স্থলটুকু ঘে" 



অন্গকালের জনক ব্রত ৩৩৯ 

বৈরাগ্য-জলে ধৌত থাকে! আমাদের সঙ্গুথের গানটুকু যেন বৈরাগ্য-রঙ্গের 
জলে ধৌত রাখিতে পারি। 

শান্তি: শান্তিঃ শান্ধিং। 

অনস্তকালের জন্য ব্রত 

( ভাঁরতাশ্রম, প্রানঃকাল, শ্রনিবার, ১৪ই মাঘ, ১৭৯৮ শক; 

২৭শে জানুয়ারি, ১৮৭৭ থৃঃ) 

হে স্থে্ধা-সমুদ্র, ওশাস্ত ঈশ্বর, আমাদিগের অস্থির প্রাণকে তুমি শাস্ত 

কর। একবার যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছি, চিরকাল তাহ পাধন করিতে 

স্থমতি দাও। যখন বল্য়াছি, তোমার ধ্যান করিব, তোমার পুণ্যতেজে 

সতেজ হইব, তোমার প্রেমে ডুবিব, তখন কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্ত বলি 

নাই ; কিন্তু সময়ের অতীত অনস্তকালের জন্য বলিয়াছি। তোমার সাধন- 

সাগরে ডুবিয়া থাকি » ষাট ভাজার বৎমর, কি অনন্তকাল, আমাদের জ্ঞান 

থাকিবে না। তোমার চরণতলে আমাদিগের চঞ্চল প্রাণগুলিকে সুস্থির 

করিয়। লও। শাস্তি: শান্তি: শাস্তিঃ। 

বর্তমানতাই বৈরাগীর সম্পদ 

( ভারতাশ্রম, গ্রাতঃকাল, বিবার, ১৬ই মাঘ, ১৭৯৮ শক , 

২৮শে জানুয়ারি, ১৮৭৭ থুঃ) 

তোমার বর্তমানতাই বৈরাগীর টাকা কড়ি। যখনই বৈরাগী ভাবিতে 

যায়, কি থাইব, কি পরিব, তখনই তোমার গ্রেমহস্ত আসিয়! বলে, চুপ 

এমন কথ] বলিতে নাই। শাস্তিঃ শাস্তি; শাস্তিঃ। 



৩৪৩ প্রার্থন! 

দলের শাসন 

€(ভারতাশ্রম প্রাতঃকাল, সোমবার, ১৭ই মাঘ, ১৭৯৮ শক? 

২৯শে জানুয়ারি, ১৮৭৭ খুঃ) 

ছে ভক্তলপতি, তুমি মঙ্গলের জন্ত দল স্ঞ্জন কর, দলে গঁকিলে 
চিত্ব-শুদ্ধি, পরিত্রাণ হয়। দলের মধ্যে তোমার পবিত্র আবিঙাব। দলের 

মধ্যে থাকিয়! তোমার শাসনে অন্থশাসিত হইব। তুমি আমাদিগকে তোমার 
দলস্থ করিয়া লও | শাস্তি শাস্তিঃ শাস্তিঃ। 

ভগবান্ এবং ভক্তগণের সহবাম 

( ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, মঙ্গলবার, ১৮ই মাঘ, ১৭৯৮ শক, 

৩*শে জানুয়ারি, ১৮৭৭ গৃঃ) 

হে ঈশ্বর, আমাদিগকে তোমার নঙ্গী করিয়া লও, তোষার এবং 

তোমার ভক্ত মহাত্মাদিগের সহবাসে থাকিয়া, যাহাতে সর্বদ! নিষ্পাপ, পবিত্র 

এবং সুখী থাকি, ভুমি আমাদিগকে এই আশীর্বাদ কর। 
শান্তিঃ শবান্তিঃ শান্তি; ! 

উৎরুষ্ট আমি 

€ ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, বুধবার, ১৯শে মাঘ, ১৭৯৮ শক) 

৩১শে জানুয়ারি, ১৮৭৭ থুঃ ) 

হে ঈশ্বর, তোমার কি আদেশ, বল; আত্মনিগ্রহ, না, আত্ম-প্রশ্বয়? 
মন যাহা চায়, তাহাকে কি তাহাই দেওয়ু! উচিত, না, তাহাকে সংযত 



চিরপ্রেমে সরস ৩৪১ 

কর! তোমার আজ্ঞ।? এত দিন সাধন ভজনের পর এই লাভ হইয়াছে 

যে, ছুই আমি হুইয়াছি, এক আমি তোমাকে চায় আর এক আমি 
পৃথিবীর সুখ চায়। বে আমি তোমাকে চায় না, এই নিরুষ্ট আমিকে তুমি 
মেরে ফেলঃ এই আশীর্বাদ কর, যেন উৎকৃষ্ট আমি জম লাভ করে 

শাস্তি শান্তি; শান্তি; ৷ 

চিরপ্রেমে সরস 

( ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, বুহম্পতিবার, ২*শে মাদ, ১৭৯৮ শক , 

১হা দেক্ঘ্রারি, ১৮৭৭ খুঃ) 

শুদ্ধ হইবার কত পণ আছে, তন্নধো প্রেমের চলাচলি একটী। প্রেম 
ভিন্র উপাসণা, প্রেম ভিন্ন নাম-লাধনে কি হইবে? প্রাণ যদি গু হয়, 
এবে কিরুপে পবিত্রতা পাভ কৰিব। প্রাণ চি্প্রেষে সরুদ ন। হইলে, আর 

প্রকৃত সুখ শান্তি নাই। 

শান্তি: শাস্তি: শাস্তিঃ। 

পরম্পরকে ভালবাস 

( ভারতাশ্রম, গ্রাভঃকাল, ওুক্রবার, ২১শে মাঘ, ১৭৯৮ শক? 

হর ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৭ খৃঃ ) 

ক্ষুদ্র বালক বাণিকার স্তায়, কাহারও দোষ ৩৭ বিচার ন! করিয়া, 

যেন পরস্পরকে ভালবাসিতে পারি, এবং শিশুদিগের সঙ্গে মিলিয়। ষেন 

ঈশ্বরের পদতলে বদিয়। আমোদ করিতে পারি। 
শান্তি; শান্তি: শাস্তি:! 



৩৪২ প্রার্থনা 

তোমার অভিপ্রায় পূর্ণ কর 

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, শনিবার, ২২শে মাঘ, ১৭৯৮ শক , 

ওরা ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৭ খঃ ) 

তুমি পুরাতন প্রেমময় ঈশ্বর, প্রায় এই বিশ বংসর মামাদিগের কয়েক 
জনের প্রতি কত প্রকার করুণ! প্রকাশ করিলে। সেই পুরাতন তুমি, 
তোমার প্রতি যেমন বিশ্বাস এবং তক্তি হয়, হঠাৎ নূতন কোণ বাঞ্চিকে 
দেখিলে তেমন হইতে পারে পা, কিন্ত, পিতঃ, তুমি বে অতি প্রায়ে মামা- 

দিগকে একত্র করিয়াছ, মামাদিগের দোধে এখন পর্ধ্স্তও তোমার সেই 

অভিপ্রায় পুর্ণ হইল না। আমরা৷ একটা পবিত্র পরিবার হইতে পারিণাম 

না, তোমাকে ছুঃখী উদাসীনের স্তায় আমাদের ঘরের বাহিরে রাঁধিলাম। 
এস, পিত:, তুমি শামাদের জনয়ের মধো আপিয়া, তে'মার মভি প্রায় 
পূর্ণ কর। শান্তি; শান্তিঃ শাস্তি: 

অশরারী আত্মাগণেব পন্থ৷ 

€ ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাণ, রবিবার, ২৩শে মাধ, ১৭৯৮ শক; 

৪ঠ| কেব্রুয়ারি, ১৮৭৭ খুং) 

যেখানে অশরীরী নিরাকার লাম! পরনাম্মাকে মম্বাদ করিতেছেন, 

আমাদিগকে লেই স্থানে লইয়্। যাও | নেবানে গিয়। বণি, হে পরমাম্মন্, 
কিরুপে তোমার কাছে অনন্তকাল বাস করিব, শিক্ষ। দাও । বের পাঠ 

কর, আর বেদ পাঠ করি। এবার শুনিলাম, শরীর হইতে পাপের উৎপত্তি 

হয়, অতএব শরীর কি খাইবে, কি পরিবে, এই ছুর্ভাবন! ত্যাগ করিয়া, 
তোমার প্রেমে মগ হইতে সমর্থ কর। শাস্থিঃ শান্তি: শাস্তিঃ। 



তুমিই আমার বর ৩৪৩ 

ভুমিই আমার বর 

( ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, মঙ্গলবার, ২৫শে মাঘ, ১৭৯৮ শক ; 

৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৭ খুঃ) 

তোমার কাছে বসিয়! থাকিতে পারি, এমন বল দাও; তোমার কাছে 

আর কি প্রার্থনা করিব) তোমার কাছে আয় অন্ত বর চাহিব না, 

তোমাকে--আর এইটা দাও, উঁটী দাও, বলিব না, তুমিই আমার বর। 
শান্তিঃ শাস্তি: শান্তিঃ। 

গ্রেমনবোবব 

( ভারতা এরম, প্রাতঃকাল, সোমবার, ২৩শে দান্তন, ১৭৯৮শক , 

৫ই মার্চ, ১৮৭৭ খৃঃ) 

প্রেমময়, তোমার তক্ক সেয়ানা, জলের দিকেই তীহার দৃষ্টি, তাহার 

প্রাণের মধ সর্বদ। (প্রমজল থৈ থৈ করিতেছে । ব্রদ্ধ মত্ম্তকে বাচাইয়! 

রলাগিবার জন্ট, আগে থাকিতেই তিশি তাহার ঘদয়ের মধ্যে প্রেম-সক্োবর 

প্রস্তুত করিয়! রাখেন ১ কেন ন| তিনি জানেন, জল না থাকিলে, রন্থামত্যয 

তার মধ্যে স্ীব থাকেন না, এবং ত্রক্ধ মত্ত জীবিত না থাকিলেই তাহার 

অশৌচ হয়। এই অন্ত তিনি সর্বদাই প্রেম-্লের মধ্যে খাস করেন। 

আমার প্রাণের ভিভরে যি প্রেম-জল লা থাকে, আমার প্রাণ বদি কাহারও 

অন্ত না কীদে, ভবে সকলের অন্য যে ঈশ্বরের প্রাণ কাদে, আমি কিরূপে 

তাহ বুঝিব? 
শান্তি শ্রান্তিঃ শান্তি; । 



৩৪৪ প্রার্থন৷ 

সাধনের চাপ 

€ ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, মঙ্গলবার, ২৪শে ফাল্গুন, ১৭৯৮ শক, 

৬ই মার্চ, ১৮৭৭ খৃঃ) 

আমাদিগের কাধে জম্জমাঁট সাধনের চাপ দাও । সাধনের বীক্ 

বহিতে বহিতে কাধে দাগ পড়ুক। স্বেচ্ছাচার দূর করিয়! দাও। বাবুয়ান! 
চেহারা আর ভাল লাগে ন7/ তোমার কার্ধ্য করিতে করিতে প্রাণ ঘায় 

যাকৃ। সমস্ত পৃথিবী প্রতৃময় হউক। তোমার সম্তানদিগের পা! আমাদের 

যস্তকে স্থাপিত হউক । 

শাস্তিঃ শাস্তি শান্তিঃ। 

সার সত্য 

( ভারতীশ্রম, প্রাতংকাল, বুধবার, ২৫শে ফান্ুন, ১৭৯৮ শক , 
৭ই মাচ্চ, ১৮৭৭ থৃঃ) 

হে ঈশ্বর, খুব সত্য হও, খুব সত্য হও, তোমার সাধক ছুষ্ট হাত তুলি 

বণিতেছে। তোর আগুন জালিয়৷ দাও, অসারতাগুণি পুড়িয়া! যাক্। 

আশ্রম আদিতে যতটুকু সার সত্য আছে, তাহাহ থাক্। সর্ধপতুল্য নত 
লইয়। থাকিব, তাহাও ভাল। তৃণ, খড় পুড়িয়া যাক্, লোহ। পাথর পড়িয়। 
থাকিবে। 

শাস্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ। 



বন্ধাধুল ৪৫ 

ব্রন্ম-ফুল 

(ভারতাশ্রম, গ্রাতঃকাল, শুকবার, ২৭শে ফাস্গন, ১৭৯৮ শক 

৯ই মার্চ, ১৮৭৭ খৃ্টাব ) 

তক্তেবাই লব মজ। লুটিতেছেন, তীগাদের নিকট সমস্ত আকাশে একটা 
প্রকাণ্ড ব্রহ্ম ফুল কুটিয়। রঠিয়াছে। সেহ ফুল প্রাতঃকালে এক প্রকার, 

দ্বিপ্রহরে মার এক প্রকার এবং সন্ধার সময় আর এক প্রকার সৌন্দ্্য 
দেখাইয়।, তাহাদের প্রাণ মন বি/মাতিত করিতেছে । 

শান্তি; শাস্তিঃ শান্তিঃ। 

শশা শিপ 

তুমিই চিকিৎসক 

(ভারভা্রম, প্রাত,কাল, মঙ্গলব,র, ১না চৈত্র, ১৭৯৮ শক, 
১৩ই মাচ্চ, ১৮৭৭ তৃঃ) 

হে ঈশ্বর, তুমিই পরীক্ষক, তুমিই চিকিৎ্সক। যেমন তীক্ষ পরীক্ষা 

খর। পাপরোগ আনশিতেহ, তেমনহ যত্বের সহিত তুমি আমাদের রোগ 

চিকিৎসা কর। শন্তিঃ শাহি; শান্ছিঃ। 

পরস্পবেব অধীন 

(ভারতাশ্রষ, প্রতঃকাল, বৃহষ্পতিবার, ৩রা! চৈত্র, ১৭৯৮ শক 7 

১৫ই মার্চ, ১৮৭৭ থৃঃ ) 

হে রাখাল, হে গোপাল, তোমার হাতের দড়ী দিয়। এই কয়টা গরুকে 

তোমার গোয়ালে বাধ। গো-জীবন ধারণ করি। আর অহঙ্কারী শ্বেচ্ছাচারী 



৩৪৬ প্রার্থন। 

বাবু মনুষ্য হইয়া! থাকিতে ইচ্ছ! নাই। পরস্পরের অধীন হইতে আমাদিগকে 
শিক্ষা দাও। 

শাস্টিঃ শান্তি শান্থিঃ। 

পারের কড়ি ক্ষ 

(সাধনকানন, ১৭৯৯ শক) 

হে দেব, অন্ুরদের হস্ত হইতে রক্ষা কর। দুর হউক, মসার জীবন। 
অনুরদের বল অত্যন্ত অধিক হইয়াছে। আজ মমুক 'অন্ুর হইয়। 'তপন্তা 

তাঙ্গিল, আজ মমুকের ভিতরের অনুর, বাহিরে বন্ধু ভইয়া যোগ তপগ্ভ। 
ভাঙ্গিল। তপন্তা-ভূমিতে, য্ঞক্ষেত্রে, পৃথিবীর জাণ মমিয়। ঘেরিতেছে। 

কুশল শান্তি ভাঙ্গিল। বনদেবতা, রক্ষ। কর, তোমার ক্ষমত। বিস্তার কর, 

সাপ, বাধ, মন্গুর সকলই পলায়ন করিখে। এই ঢু জলকে সমণ্ে 

রাখিয়া মামরাও শাননে থাকিতে চাই। স্বর্গীয় মগ্নি প্রছলিত করে দাও। 

বিনীত মন্থম্তের গুরু তুমি। তোমার শ্রীচরণ ধরিয়। প্রার্থনা করিতেছি 
অস্ত, কল্পতরো। মাঁশীর্বাদ কর, আমর! সেইক্প কঠোর যাগ যজ্স আর» 

করি, যাহাতে ভক্ত আরও ভক্ত হয়, এবং অভক্তও ভক্ত হয়। তু 

ব্ল্ছ, তোমাদের অনেক কর্তে হবে , তবে বুঝি, আমাদের খুব সাবধা' 

হয়ে চল্তে হবে! দয়াল গুরে|, যাঁহ। বল্বে, তাহাই যেন করতে পানি , 
একবার খুব ঠকিয়াছি, প্রাণে আঘাত পাইয়! পড়িয়। গিয়াছিলাম, রক্ত' 

রক্তি। এবার তাই শিক্ষা বলিয়া আরস্ত করিলাম, গরিব কাঙ্গালদে" 

এই ছোট কামন৷ পূর্ণ কর। আন প্রতিজনকেই হাতে করিয়। যাহা হু 

*. আই প্রার্থনায় তারিখ নাই | কেশবচত্রী ১৭৯৯ শকের জোট মাসে সাধনকান-- 

হ।ন, এই প্রথনাটা সেই সময়ের যনে হয়| ঃ 



গরিব বৈরাগী ৩৪৭ 

দাও | কাহাকেও, ন! হয়, একটা কডি দাও। একটা বস্তু, যত কম 
দামের হউক, তবুও জানিলাম, চাকরী 'আরম্ত হইল। একটী কড়ি 

বাড়ীতে লইয়া যাই। এতে আর দ্বেষ হিংসা কেন? যিনি যত চান, 
ঠাহাকে তত দাও। কাঙ্গালদের এহ মিনতি, লানন্দের মহিত যেন সকলে 

বাড়ী ঘিরে যান। মামাদের ভবপার হওয়ার জন্য এক কডিই যথেষ্ট । 
আশীর্বাদ কর, আমাদের মকলের চিন্ত মাশাতে প্রশস্ত হইয়া, তোমারই 

শামের জয়ধ্বশি করুক। ঘোগেশ্বরের জয় । জয়, ভক্তবসলের জয়। 

খুব সুন্দর ঈশ্বরের জয়। সব ভা ভগ্ী বল্ক, তোমারই জয় । গয়, 
সিদ্ধিদ[ত। ঈশ্বরের জয়! আমাদের কয়জনের ঈশ্বরের জয়! আমাদের 

গণিনাথের জয়। মামা/দর ভাণ ঠাকুরের জয়। আমাদের পিতা 

পিহামহ তুমি, তোমারই জয়। 
শাস্তিঃ শাছিং শপ্তিঃ! 

গরিব বৈরাগী 

(ভারতবধীয় বক্ষমন্দির, ₹&৮খারিংশ মাঘোৎসব, প্রাতঃকাল, বুধবার, 

১১ই মাঘ, ১৭৯৯ শক, ২৩শে জানুয়ারি, ১৮*৮ খুঃ) 

হে দয়াসিন্ধু কৃপাময় হরি, (তামার সম্ভানদিগকে কি “ওরে নর নারী, 

বৈরাগ্যের পথ ধরিস্নে,” এই কথ! বলিব? আমি এমন কথ! যেন বলি 

না, পিতঃ, অনুগ্রহ করিয়। তুমি এই আশীর্বাদ ক। আমি যেন সমুদয় 

কণ্টের মধো সহান্ত মুখ ধারণ করিতে পারি! আমি যেন জগৎকে বলিতে 

পারি, বৈরাগ্য-পথে লাভ মাছে । আমি একদিন আাকুল হইয়া, দীনভাবে, 

কোণায় আমার প্রাণেশ্বর, কোথায় মামার প্রাণেশ্বর, এই বলিয়! তাহাকে 

ডাকিয়াছিলাম, এটজন্ত রাজ! ভইলাম। আমি বলিলাম, সংদার আমার 



৩৪৮ প্রার্থন। 

ভাল লাগে না। প্রতিফল কি হইল? রাজা হুইলাম। আমি বলিলাম, 
কেবল আমার প্রাণেশ্বরের গুণগান করিয়৷ বেড়া ; বনের পাখীগুলে! বলে, 
আমরাও তোমার সঙ্গে হরিস্ন্দর' নাম কীর্তন করিব। হে ঈশ্বর, 
একবার পূর্ণমাত্রায় চক্ষে তক্তির একবিন্দু জল ফেলিতে অধিকার দাও । 

আমাদিগকে গরিব বৈরাগী কর। (প্রেমময় হরি, তোমার অন্ত গরিব 

হইলে, তুমি যে তাহাকে কোলে করিয়! তাহার মন্তকে রাজমুকুট পরাইয়। 

দাও, তোমার নামের 'এই মহিম! জগতে প্রকাশ কর। 

শাস্তিঃ শান্তি; শান্তিঃ। 

(সস 

ছুঃখ চাহিলে স্থখ দাও 

(ভারতবর্ষায় বন্ধমন্দির, ম্চত্বারিংশ মাঘোৎসব, প্রাতঃকাল, রবিবার, 
১৫ই মাঘ, ১৭৯৯ শক » ২৭শে জানুয়ারি, ১৮৭৮ খুঃ) 

হে দয়াময় ঈশ্বর, কেন মরিতে বলিয়াছিলাম, কষ্ট দাও, দুঃখ দাও? 

তুমি যে আমার কথ! শ্তনিলে লা। আমি যে পঁচিশ বংলর পাপ করিলাম, 
সকলই কি তুমি ভুলিয়। গেলে? কোথায় দণ্ড দিবে, না, শেষে দেখি, 

প্রেমের বন্ধন আরও দৃদতর হইল। পিতঃ, আগে তোমার বাহিরের ঘবে 
বলিয়৷ খাইভাম, এখন জননীর চরণতলে বলিতে হইল। আমার হুট আমি 

ধর্মভ্র্ট হইয়া, তোমার গৃহ হইতে পলায়ন করিল, কিন্ত আমার ভাগ আমি 

তোমার চরণতলে বসিল। যা, আর যে তোমার এ শ্রীবরণ ছাভিতে পারি 

লা। দণ্ড দিবে, রাজা, তুমি কি এক্প আনন্দ দিম! 1 তোমার সু 
ভোগ করিতে করিতে যে বিহ্বল হুইয়। পড়িলাম। মা, কি আর তোমার 

কাছে প্রর্থন। করিব। এই বর দাও, যেন খুব ভক্তির সহিত, শ্লেহমরী 

অননীর ভ্ীপাদপন্ন এই তাপিত বক্ষে ধারণ করিয়া, চিরকালের জন্ত সুণী 



ভবের কাগ্ডাবী ৩ 

হই। জননী, ভূমি জামাদের একজনকেও স্ব! কর্বে না? মতান্ত জঘন্য 
ছেলেকেও ভুমি প্লেহ করবে? আমর! সকলে তোমার স্বর্মে থাকব? 
পাপের জন্ত দওগুলে। খুব মিষ্টি করে দিবে? এমন মাশার ক! ! 

রাক্মসমাজের কি সৌভাগা হইল ! মা, তোষার কাছে মৃত্যু চাহিলে, তুমি 

দাও নবজীবন , বন্ধুবিচ্ছে চাহিলে, তুমি করে দাও বন্ধুমন্মিলল। হোমার 

স্নেহ আর সন্থ হয় না। ওকি আবার? তুমি তোমার এ ভক্তকে বলিয়া 
দিতেছ, এই কথ! সকলকে বলিদ্-মমুক লোক মামার কাছে ছুখে 

চাহিতে আপিয়াছিল, আমি তার হ্বদর ভরিয়। প্রেম এবং সুখ শাস্তি 

দিয়াছি। জননী, এমনই করে তুমি মানুষকে ডুবাও | প্রেমদানে চিগকাল 
হুমি পাপীদিগকে উদ্ধার কন, এই তোমার ভ্ীরণে নিবেদণ। 

শাস্তিঃ শাস্তিঃ শীস্তিঃ। 

ভবের কাণ্ারী 

(ভারতবর্ষীয় রঙ্গমন্দির, অষ্টচত্বারিংশ মাঘোত্সব, অপরাহ্ণ, সোমথার, 

১৬ই মাঘ, ১৭৯৯ শক 7 ২৮শে জানুয়ারি, ১৮৭৮ খুঃ ) 

হে ঈশ্বর, এই ঘরে অনুগ্রহ করিয়া কতকগুলি গরিব পুরুষ স্ত্রী বাণক 

'আদিয়াছেন, ভূমি তাহাদিগকে প্রমন্ন কর। তহারা তাল হউন। ভব- 

সাগরে তুমিই একমাত্র কাঙ্গালের আশ! তরগ!। কোথায় রহিণে, কার্গাবের 

সখা! আজ এস, আমার কাঙ্গাল ভাই বন্ধুদের সঙ্গে তোমাকে ডাকিভেছি। 

হরি, তোম। বিনা ত মার কাগারী নাই। বেদের ঈশ্বর, এন, ভক্তির 

ঈশ্বর, এস, আমাদিগকে ভক্তি দাও। আমর। নকলে ভক্তির সহিত 

তোমার শ্রীচরণে বার বার প্রণাম করি। 

হে ঈশ্বর, আমর। বড মহঙ্কারী, আমরা ছুখোর প্রতি দয়! করি না। 



৩৫০ প্রার্থনা 

তাহাদিগকে শ্রদ্ধা করিতে আমাদিগকে শিক্ষা দাও। হে ঈশ্বর, তৃমি 
তোমার ধনী এবং গরিব সকল সন্তনিকে এই আশীর্বাদ কর, যেন মিথা। 

কথ বলিয়া, পরের টাক! চুরি করিয়া, পরস্ত্রীর প্রতি কুতৃষ্টি করিয়া, আমব। 
পরকালের ক্ষতি না করি। 

শাপ্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তি: । 

পঞ্চাশ বৎসরের বিধান 

( কমলকুটার, প্রাতঃকাল, রবিবার, ১ল। পৌষ ১৮০০ শক, 

১৫হ ডিসেম্বর, ১৮৭ খৃঃ) 

্রঙ্গাশ্ুপতি, অনন্ত মঙ্গলময় বিধাতঃ, এই তোমার রঙ্গাও, এই তোষাব 

বিধান ১ তোমার বঙ্ধাওকে চূর্ণ করা যায়, কিন্তু তোমার বিধানের এক 

কণাও ক্ষয় হয় লা। ভুমি মেমন অক্ষয়, তোমার বিধিও তেমনই অক্ষয়। 

তোমার পৃথিবী এই ছিল না, এই মাছে; কিন্তু তোমার বিধান চিরকাল 

ছিল, চিরকাল থাকিবে। তোমার বিধানে মাহাতে মামাদের অটল বিশ্বাস 
হয়, এই আশীর্বাদ কর। 

শান্তিঃ শান্তি শান্তিঃ। 

পাস 

নিয়োগ-পন্র 

( কমলকুটার, প্রাত:কাল, বৃহস্পতিবার, ৫ই পৌষ, ১৮** শক, 

১৯শে ডিসেম্বর, ১৮৭৮ খৃং) 

মঙ্গলময় বিধাতঃ, ধাহার। তোমর নিয়েগপত্জ পাইয়া তোম[র বিধানের 

স্কার্ধযা করিতেছেন, তাহার! আমার মন্তকের উপরের শ্রেষ্ট ব্ক্তি; আমি 



বিধানতুক্ত লোক ্হ 

খেন তাহাদের একজনকেও অস্বীকার না করি। তুমি স্বয়ং ইহাদের মধ্যে 
অবতীর্ণ। ধাহাকে তুমি, গরিব প্রচাকদিগকে অন বপন দিতে, নিষুক্ত 
করিয়া, তাহার মধ্যে তুমিই দেবত। হয়! কার্য ক্ধিতেছ। তোমার 
বিধির বিরুদ্ধে, আমাদিগের রসন! কোন অভিযোগ করিলে, সেই রসনাকে 
দগ্ধ করিও। তোমার প্রেরিত প্রত্যেক বাক্তিকেই তুমি এক একটা 
নিয়োগপত্র দিয়াছ, পরম্পরের নিদশনপত্র দেখিয়া, যাহাতে উংদাচের 
সহিত তোমার কার্য করি, এই আশীর্বাদ কর। 

শান্তিঃ শাস্তি; শাস্তিঃ। 

বিধানভুক্ত লোক * 
( কমলকুটার, গ্রাতঃকাল, শুক্রবার, ৬ই পৌধ, ১৮০* শক, 

২০শে ডিসেম্বর, ১৮৭৮ খুঃ) 

হে ঈশ্বর, [ক আন্ত এই ভবে আমাদের অবতরণ? আঁষরা কি 
যোগী, সন্্যানী কিছব। ধান্সিক হইবার জন্ত এখানে আমিয়াছি, না, নকল 
হইতে শ্বতন্ত্র হইয়া, খুব গভীর মিষ্ট প্রেমরসে আর্ড হইয়॥ তোমাতে 
মগ্ন হইতে আলিয়াছি? প্রভো, এখানে আমর! পবিত্র কিন্বা প্রেমিক 

হইতে আমি নাই, কিন্ত তোমার বিধি পুর্ণ করিতে আসিয়াছি। 
তোমার বিধি পালন করিশেই তুমি পরিত্রাণ দিবে, পবিব্রতা, প্রেম 

দিবে ॥ কিন্তু দেখ, পিত:, আমরা লক্ষা ভূলিয়! গিয়াছি; আমর! মনে 
করি, আমর] আগে শুদ্ধ হব, পরে তৃমি পরিত্রাণ দিবে] তোমার 
আজ পানন করিলেই আমর! পবিত্র হইব। যে কয়েক জনকে তুমি 

+ ১৮ শকের ১৯৪ চৈত্রের বন্ম তা, ৭* পৃ এই প্রার্থনায় “দলপতি” শিরোনাম 
দেওয়া জছে। 



৫২ প্রার্থনা 

বিধানভুক্ত করিয়াছ, ইহারা পরম্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হুইয়! বাঁচিতে 
পারিবে না। মৎন্তের পক্ষে যেমন জল, বিধানের বাক্তির পক্ষে 

তেমনি তোমার এই বিধানভুজ্ দল। দল ছাড়িলে কেহই বাচিতে 

পারিবে না। শুবিষ্যৎ যেষন অন্ধকারে 'আচ্ছন্ন,। তেমনি অভীতকালে 

ভোমার বিধান গঠন করিবার সময়, তুমি কাহাকে কাহাকে “ইহার 
আমার বিধানভূ্ লোক” বণিয়াছিলে, তাহ। জানা কঠিন কিন্তু 
ইহা জানিতেই হইবে, না| জানিলে আমরা তোমার ইচ্ছ। পূর্ণ করিতে 
পারিব না॥ দলপতি, প্রতিজনের নিকট তোমার নিয়োগ-পত্র প্রকাশ 

কর। তোমার বিধি যতটুকু দেখাইবে, ভাহা। পালন করিয়া ধন্ত হইব, 
আর যাহা তুমি বলিবে, বুদ্ধি দ্বারা বুঝিতে ন৷ পারিলেও, তাহ। বিশ্বাস 
করিয়া! ততোধিক ধন্য হইব। বিধানের প্রতি অবিশ্বান তুমি দয়! 

করিয়। দুর করিয়াছ, এখন সন্দেহও তুমি দূর কর। তোমার বিধান 
মন্তকে বহন করিলে জগতের মঙ্গল, এবং আমাদিগের ও কল্যাণ হইবে। 

আমাদিগের জীবন এবং সুখ অপেক্ষা তোমার বিধান বড। তোমা 

এই দশ পাঁচ জন সন্তানের পূঙ্গা করিতে করিতে তোমার পুজ! করিঠে 

শিখিব। তোমার হস্তের সেবকদিগের সেবা কর্পিতে করিতে, পরম 

প্রভো, তোমার সেবা! করিতে শিখিব। যাহাতে তোমাকে ও তোমার 

সেবকদিগকে 'অভিন্ন জানিয়া, তোমার বিধি পালন করিয়! ধন্ত হই, এই 

আশীর্বাদ কর। 

শান্তিঃ শাস্তি; শাস্তি:। 



একখানি লোক ৩৫৩ 

একখানি লোক 

( কমলকুটার, প্রাতঃকাল, শনিবার, ৭ই [পীষ, ১৮০* শক, 
২১শে ডিসেম্বর, ১৮৭৮ খৃঃ) 

হে মুক্তিপ্রদপ্রেমদাত! ঈশ্বর, বিধানের বাহিরের লোকের! আমার 
ভালবাস! বুঝিতে পারেন না। আমার প্রেম তোমার প্রদত্ত বিশ্বাস-সম্ভৃত 
প্রেম । ইহা মহ্থম্যের প্রেম নহে। দোষ ৩৭ দেখিয়| ইহার হাস বুদ্ধি 
হয় না। যে কাহারও দোষ দেখিয়| তাহাকে তাড়াইতে চেষ্ট! করে, সে 

তোমার বিরোধী শব, সে টি ধরিয়! পৃথিবীকে বধ করিতে উদ্ভত। তুমি 

যে দশ পনরটী লোককে আমার প্রাণের ভিতরে গাথিয়। দিয়াছ, আমি 

যেতাহাদের একজনকে ও ছাড়িতে পারি না। কিন্ব তিনি যদি এই দল 

ছাড়িয়া, অন্ত দলন্থ হইয়, আমার বিরুদ্ধে খঙ্জা উত্তে'পন করেন, সেই 

খঙজ্জা যে আমি আমারই বিরুদ্ধে উঠাইলাম , কেন না তিনি যে আমার 

মধ্যে, এবং আমি যে তাহার মধ্যে। এই পনকনটা লোক একথানি 

লোক॥ আমি এই একখানির মধ্যে আছি, এই একথানি লোক 

আমার মধ্যে আছেন। ইহা ন। হইলে যে তোমার বিধান হইতে পারে 

না। যে ভন্তে তোমার বিধানের ভার, সেই হস্ত যদি স্বার্থপর হয়, 

তবে ত তোমার স্বর্গ মিথ্যা, পরিত্রাণ মিথ্য! | মনুষ্য অন্থর হইতে পারে, 

পরস্পরের সঙ্গে বিবাদ করিতে পারে , কিন্ত তোমার বিধানের লেকের! 

যে একখানি লোক, সেখানে যে পরম্পর নাই। আমর! পরস্পরকে 

ভালবাসি, এই অস্কার করিতে চাই নল, কিস্ক একখানি লোক হইয়া! 

থাকিতে চাই। তোমার বিধান-্থধা পান করিয়া, তোমার হত্তের 
একখানি প্রমত্ত যঞ্ত্র হইতে চাই। তুমি সেই যন্ত্র বাজাইবে, তাহার 

মধুর সঙ্গীত শুনিয়া জগতের আশ। এবং স্থখ বুদ্ধি হুইবে। ধোগেশ্বর, 

৪৫ 



৩৫৪ প্রার্ঘন৷ 

যাহাতে আমর। সকলে তোমার লঙ্গে একপ্রাণ হুইয়! যাই, এই 

আশীর্বাদ কর। শাস্তি: শাস্তিঃ শাস্তিঃ। 

শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস | 

( কমলকুটীর, গ্রাতঃকাল, রবিবার, ৮ই পৌষ, ১৮** শক, 
২২শে ডিসেম্বর, ১৮৭৮ খৃঃ ) 

হে বিপদকাগ্ডারী, তুমি ন্বয়ং যে বিধানতরীর হাল ধরিয়া, এ তরী ত 
কখন ভার্গিতে পারে লা, ডুবিতে পারে না। তবে এই তবসমুদ্রে সময়ে 

সময়ে অন্ধকার তুফান দেখিয়া যেন আমরা ভীত না হুই। তুমি অতয় 
দাও। বুদ্ধির চক্ষু কর্ণ বুজিয়া। যেন ঘোর অন্ধকার সত্বেও, তোমার মঙ্গল 

চরণ ধরিয়া থাকিতে পারি, শেষ পধ্যন্ত যেন তোমার উপর বিশ্বাম 
করিতে পারি। শাস্তি শান্তি: শাস্তিঃ। 

বিশ্বাস ব্রিকালজ্ঞ 

( কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, মোমবার, নই পৌষ, ৯৮০* শক, 
২৩শে ডিসেম্বর, ১৮৭৮ খৃঃ) 

প্রেমময় গুণের সাগর, তোমার বিশ্বাসী সন্তানেরা ধন্ত | তীহারা 

ভুত ভবিষ্যৎ বর্তমান তিন কারেই তোমাকে দেখিয়। সুখী হইতেছেন, 
তাহাদিগের জন্ত তুমি ভূতকালে এবং ভবিষ্যতে কি করিতেছ, তাহার! 
মকলই দেখিতে পান। বিশ্বাস ত্রিলোচন-_ইহ! ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান 

ত্রিকালজ হইয়া, ভিন কালেরই সুখ তোগ করে। তুমি আমাদিগকে 
বিশ্বাসী কর। শান্তিঃ শাস্তি; শাঞিঃ! 



বিশ্বাসীর আশা ৩৫৫ 

বিশ্বাসীর আশা 

( কমলকুটার, প্রাতঃকাল, সোমবার, ১৬ই পৌষ, ১৮** শক, 
৩০শে ভিনেম্বর, ১৮৭৮ খৃঃ) 

দয়ার সাগর পিতঃ, অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে বিশ্বাস-বত্ন দাও । 

বিশ্বাসধনের অভাবে আমাদিগকে ধন্মরাজ্যে এবং সংসারে উভয় স্থানেই 
কষ্ট পাইতে হয়। তোমাকে সর্বাগ্রে বিশ্বাম করিতে হইবে। এখন এই 

বিশ্বাস দাও যে, তোমার কুপাতে আমর! নিশ্চয়ই ভাল হইব, অসীম উন্নতি 

লাভ করিব। আমরা যোগী হইব, ভক্ত হুইব, তোমার যোগানন্দ 

প্রেমানন্দরসে মত্ত হইব। উৎসাহাগ্রিতে উদ্দল হইয়! তোমাকে ভাল মুখ 

দেখাইব, চিন্নকাল এ কাল মুখ দেখাইতে হইবে না। যাহার বলে, 

মামাদের আর কিছুই হইবে না, তাহার 'অবিশ্বানী , তাহাদিগের নিরাশার 
কথা হস্কার করিয়া উড়াইয়া দিব। আশ করিব, আশার উজ্জ্বল আলোকে 

সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে তোমার হ্বর্গরাজা হইবে, ইহা দেখিব! 

শান্তিঃ পান্তিঃ শাস্তিঃ। 

স্মৃতি-গ্রন্থ 

( কমলকুটার, প্রাতঃকাল, মঙ্গলবার, ১৭ই পৌষ, ১৮* শক , 

৩১শে ডিসেম্বর, ১৮৭৮ খুঃ) 

প্রেমময় পিতঃ, এই কয়েক বৎসর তুমি আমাদিগকে যে প্রেম দান 

করিয়াছ, তাহাতেই তুমি আমাদিগের পূর্ণ প্রেম ক্রয় করিয়াছ। তুমি 

বিরলে বসিয়া আমাদিগের এহিক পারত্রিক কল্যাণ করিয়া বলিয়াছ, 

ফেমন আমি তোমাদিগের ধর্ম এবং সংগার উভয় দিকের স্থব্যবস্থা 



৩৫৬ প্রার্থনা 

করিয়। দিতে পারি ত? তোমার পূর্বের করুণ! সকল স্মরন করিলে, 
সুন্দর একখানি শ্থ্থপ্রাঞ্তি নামক স্থৃতিগ্রথ হয়| প্র গ্রস্থটী আমাদিগকে 
পড়াও। 

শান্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ। 

সৌভাগ্য-চক্দ্র 

( কমরকুটীর, প্রাতঃকাল, মঙ্গলবার, ২৪শে পৌষ, ১৮** শক , 

৭ই জানুয়ারি, ১৮৭৯ খুঃ ) 

সুধাসিন্ধো, মনভ্তাপ-মমাবন্তার পর, তুমি সৌভাগা-ন্ত্র হইয়া প্রকাশিত 

হও! পাপী অভাগ! যখনই তোমার জন্ত কাতর হয়, তখনই তুমি তাহার 

কপালে সৌভাগাচন্দ্র হইয়া প্রকাশিত হও । 
শান্তি শাস্তি শান্তিঃ। 

নূতন উৎসব 

( কমলকুটার, প্রাতঃকাল, বুধবার, ২৫শে পৌধ, ১৮০০ শক, 

৮ই জানুয়ারি, ১৮৭৯ থৃঃ) 

নিত্যোৎমাহী হইয়া তুমি আমাদের জন্ত উৎসব-গৃঁহ বচন! করিতেছ। 
কান হারিয়া গেল, কাল তোমাকে বৃদ্ধ করিতে পারিল না। তুমি উদ্তম- 

পুর্ণ বালকের স্তায় কত করিতেছ। তুমি আমাদের জন্ত পুরাতন উৎসব 

আনিতে পার ল!। উজ্জল নৃতন উৎসব রচনা করিতেছ, কত আয়োজন 
করিতেছ। 

শাস্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তি; । 



ভক্তের! চিরকালই নারী ৩৫৭ 

ভক্তের! চিরকালই নারী 

€ কমলকুটীর, প্রাতঃকাগ, বুুল্পতিবার, ২ঙ্শে পৌষ, ১৮০ লক ঃ 

৯ই জানুয়ারি, ১৮৭৯ খৃঃ ) % 

জননী, আমাদিগকে তোমার চরণের দাসী করিয়া, তোমার অস্তঃপুরে 

রাখ । 'আমরা। কঠোর হুইয়৷ পড়িমাছি। হৃদয় ঝাম! হইয়াছে। ভক্তিকুল 
ফুটে না, প্রেমনদী হইতে জল মানিতে পারি না। তোমার তক্তেরা 
চিরকালই নারী। তোমার কোমল ভাব কঠোরপ্রক্কতি পুরুদের প্রাপ্য 
নহে। পুরুষের! দেশ দেশাস্তত্রে যাইয়া, হরিনাম করিতে পারে ঃ কিস্ত 

তাহার! অস্তঃপুরে প্রবেশ করিতে পারে না। নারী ন! হইলে সেখানে 

কেহই যাইতে পারে না। অতএব, মা, তুমি কপ! করিয়৷ আমাদিগের 
প্ররূৃতিকে নারীর প্রকৃতির স্তায় কোমল কর। নারী যেমন লজ্জাশীলা, 

এবং ভক্তিতে অবনত হইয়া তোমার দিকে তাকায় এবং তোমার পায়ের 

তলায় পড়িয়৷ থাকে, আমাদিগকেও সেইরূপ করিয়। রাখ। 

শান্তিঃ শান্তিঃ শাস্তিঃ। 

* ১৮০১ শের ১৩ই বৈশাখের ধর্থতন্বে, »৩ পৃঃ, এই প্রার্থনায় “পুরুষে 

স্বীপ্রকৃতি” শিরোনাম দে ওয়! আছে। 



৩৫৮ প্রার্থনা 

বিশ্বাসের উজ্জ্বলতা 

( কমলকুটীর, প্রাতঃকাণ, শনিবার, ৬ই মাঘ, ১৮** শক ) 
১৮ই জানুয়ারি, ১৮৭৯ খুঃ) 

. স্কুমি দীনকে রাজা করিয্াছ। অত্যু্তত বিশ্বাসের উদ্দরত! দান 
কর যে, তোমাকে এবং তোমার সভাকে আমর! উজ্জপভাবে দশন করি। 

শান্তিঃ শাস্তি; শাস্তিঃ! 

নিত্যক্রিয়াশীল 

(কমলকুটারর, প্রাতঃকাল, রবিবার, এই মাঘ, ১৮** শক, 
১৯শে জানুয়ারি, ১৮৭৯ খৃঃ ) 

তুমি নিত্য কার্যে প্রবৃত রহিষ়্াছ, তোমাতে নিক্রিয়ত্ব কোথায়? এ 
জন্ত আমার অভিলাষ হইয়াছে, তোমায় নিত্য লীলাময় জানিয়া, আমি 

তোমার সঙ্গে আলাপ করিব। 

শানস্তিঃ শাস্তি; শাস্তি! 

উস করর, 

সেবা! ও পুজ। 

( কমলকুটার, প্রাতঃকাল, সোমবার, ৮ই মাঘ, ১৮০* শক , 
২০শে জাহয়ারি, ১৮৭৯ খৃঃ) 

হে মাতঃ, তোমার লন্ততিগণযোগে তোমার প্রতিমা! অবলোকন করিয়া, 
তাহাদিগের সদৃশ জীবনে, তাহাদিগকে সেব! ও তোমার পুজা কন্িব। 

শান্তিঃ শাস্তি: শাস্তিঃ! 



অপূর্ধব সম্মিলন ৩৫৯ 

অপূর্ব সম্মিলন 

( কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, য্গলবার, ৯ই মাঘ, ১৮* শক) 

২১শে জানুয়ারি, ১৮৭৯ খৃঃ ) * 

স্ুরান্থুর ও দেবমনুষ্যনিচয়ে অপূর্ব সম্মিলন হওয়ায়, যে স্বর্গের অপূর্ঘব 

শোভা বাড়িয়াছে, সেই স্বর্গ অবলোকন করিয়া, তদীয় নিবাসিগণের 

সম্তোষবর্ধনে আমরা! সমুতসুক হইয়াছি। 
শাস্তি: শান্তি: শীস্তিঃ। 

নারী-তাবে উন্নত 

( কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, বুধবার, ১০ই মাঘ, ১৮ৎ শক, 

২২শে জানুয়ারি, ১৮৭৯ থুঃ) 

সদয়রূপ অন্তঃগুরে প্রবেশ করতঃ, তোমার কন্তাগণের নির্ীণ গণ 

সমূহে হৃতচিন্ত হইয়া, তাহািগের ভাবে উন্নত হইব। 

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। 

* অন্ত পরাতে কমলকুটারে নিয়মিত দৈনিক উপাসনার পর, সমবেত বন্ধুমওলী 

একত্র নঙ্সীত করিতে করিতে, তথ হইতে বহিগত হইয়া, নৃতন নির্দিত প্রচারকগগণের 

বামগৃহে উপনীত হইলে, প্রার্থদানত্তর কেশব গৃহপ্রতিষ্ঠ। এবং “মঙ্গলবাড়ী” নামকরণ 

করেন। (জাঃ কেং, শভবাধিকী নংক্করণ, ১৩৭৫ পৃঃ) 



৩৬৯ প্রার্থন। 

সন্তারূপ জল 

( কমলকুটার্, প্রাতঃকাল, বৃহস্পতিবার, ১১ই মাধ, ১৮০ শক, 

২৩শে জানুয়ারি, ১৮৭৯ খৃঃ) 

* তোমার সত্তা-সাগরের জলে অবগাহন করত, শীতল ও নির্খল হইয়া, 
তোমার মন্দিরে প্রবিষ্ট হইব, এই আমার অভিলাষ । 

শান্তি: শান্তিঃ শাস্তিঃ! 

স্ব্গরাজ্যের অস্তঃপুর 

(ভারতবর্ষীয় রঙ্গমন্দির, উনপঞ্ধশত্তম মাঘোৎসব,প্রাতঃকাঁল, রবিবার, 
১৪ই মাঘ, ১৮**শক , ২৬শে জানুয়ারি, ১৮৭৯ খৃঃ) 

ন্বর্গরাজ্যের অন্তঃপুর, তোমার দ্বার খুলিয়া! দাও, হে হরি, হে জননী, 
তৃমি আমাদিগকে তোমার ভিতরে লুকাইয়৷ রাখ। ছে ্রীহরি, তুমি 
আমার এই বন্ুদিগকে নারীর কোমল প্রকৃতি দির। তোমার অন্তঃপুরে 

রাখ। এই উৎসবে এই সার কথ।। নারীপ্রক্কতি পাইয়!, ধিনি নারীর 

নারী, প্রধান নারী জগজ্জননী, তাহার মন্তঃপুরে বাস করিয়া, কেবলই 

সুখে খেল! করিব। ভক্তবাঞ্চ-কমতরে।, মামাদিগের এই মনোবাঞ্ 

পূর্ণ কর। 
শান্তিঃ শাস্তিঃ শান্তিঃ। 



প্রেমের গন ৩৬১ 

প্রেমের ঝণ 

(ভারতবর্ষায়ব্রহ্মমন্দির, উনপঞ্চাশত্তম মাঘোৎসব, সায়ংকাল, রবিবার, 
১৪ই মাঘ, ১৮০, শক , ২৬শে জানুয়ারি, ১৮৭৯ খৃঃ) 

ও হরি, ভাল হরি, দয়াল হরি, সুখের হরি, প্রাণের হরি, সুলার 
হরি, আমাদিগের প্রতি তামার বড অনুগ্রহ, তুমি আমাদিগকে এত 

ভালবাস, আমর! কি জানি? আমর! জানিতাম, কে একজন ঈশ্বর 
কোথায় গোপনে বসিয়া আছেন, তাহাকে দেখা যায় ন।, কিন্ত, হরি, 

তুমি করিলে কি? তুমি এই মলিন পৃথিবীর মধো আসিয়। বাস করিতেছ, 
্টন্ধ তাহা! লহে, তৃদি আমানের বাডীর বাদন মা্জিতেছ, গৃহের সামান্ত 

কার্ধা সকল পর্যান্ত শ্বহস্তে করিতেছ। হরি, এ কি হইল? বিশ্বর 

বিধাতা, স্বর্গের দেবতা হহয়া, তুমি পাপীর গৃে দাসত্ব করিতেছ! হরি, 
কেন খণ বাড়াও? মরণ-কালে কি বলি? খণশর উপর স্থুদ বাডিতেছে। 

একে পয়স! কড়ি কিছু শাই, তার উপরে মাবার ভোমার এ সকল খণ। 

মাধাদের কি হইবে? আনাগনাথ, ভুমি যে রকম প্রেম বিলাইতেছ, 

ইহাতে দেশ শুদ্ধ লোক “হাম র প্রেমে পাগল হইয়া উঠিবে। পাপী 
তরাইতে তুমি যেমন চতুর, এমন আর কে নাহ। তুমি আমার যুবক 

ভাইদের সঙ্গে কথা কও। তুমি মামার ভর্মীদিগের সাঙ্গ কথ! কও। 
'ও হরি, এই দেশের কত রুতবিগ্ক লোক বে একবারও তোমার নাম 

করে না। হে হরি, তে দয়াময়, হে আমার বক্ষের ধন, একবার আমার 

কাছে এম। ও মা, কেবল আমাকে সুখী কৰিলে হইবে না; সকলকে 

তোমার কাছে ডাকিয়া লও, সকলকে স্থধী কর। সকলে আজ নুখের 

দৃন্ত দেখ, হবি আজ কত লোককে কীদাইতেছেন, হরির প্রেমে আজ 

কত লোক মাতিল। হরি, তুমি আমাদিগকে পাগল করিলে। আর 

৪৬ 



৩৬২ প্রার্থন 

তোমাকে যাইতে দিব না। আবার কি কার সকালে তোমাকে বলিব, 
হরি, যাও, যাও। গনায় বস্ত্র দিয়া বলিতেছি, আমাদের গলায় ভক্তিরচ্ছ 
বীধিয়া আমাদিগকে টানিতে থাক। যে দিকে তৃমিটানিয়া৷ লইবে, সেই 
দিকে যাইব। যখন তোযার ঘরে পৌছিয়াছি, 'ভখন নিশ্চয়ই সুধী হইব। 
করুণাসিন্ধো, তোমার্ প্রেম-লীলার শেধ হয় না। তোমাকে ছাড়িব না। 

নাথ, তুমি আমাদিগকে অমর করিলে কেন? এই শতাব্বীতে তুমি 
ছুঃখী অবিশ্বাসী নাস্তিক বঙ্গবাসীদিগকে উদ্ধীর করিবার জন্ত, এত প্রেম- 

লীলা! করিবে, আমর! জানিতাম ন! | বলে দাও, পিতঃ, আমরা মরিব ন|। 

আজ উৎসব রাত্রে তোমাকে মনের কথ বণিয়। কত মাহলাদ হইতেছে। 
যতক্ষণ তোমার সঙ্গে খাকি, ততক্ষণই লাভ। চৌর বতক্ষণ তোমার সঙ্গে 

থকে, ততক্ষণ তাহার কত রত্ব লাভ হয়। বতসরের মধ্য এই এক 

উৎসবরাত্রে তোমার জঙ্গে বাম কি সামান্য লাভ? ধাহার! কৌতৃহন 
চরিতার্থ করিতে মমিয়াছেন, তাহাদিগকে ও, হার, তুমি বণিতেছ, 

পতোরা কেন এই মাঘোংসব দেখতে এলি? আয়, প্রাণের সন্তানগ্রণি, 

তোদের আজ প্রেমনধ! পান করাইয়া মাতাইব।” পিতঃ, একবার কাছে 

দাড়াও, চিরমুন্দ, সামার বন্ধু, কাঙ্গালের বন্ধু, মামার নয়নের তারা, 

আমার গলার হার, আমার হীরকথণ্ড, আমার চিরকালের ধন, আম'র 
আর কেহ নাই, মামার কেবল তুমি মাছ, আমি আর কার কাছে 
কাদিব/ তোমাকে দেখিয়। আমার মুখ কেমন উদ হুইল। ছিলাম 

আমি অত্যন্ত কদাকার কাল, তোমার জ্যোতিঠে লুন্দর হইলাম। পিতঃ, 

সমক্ষে দাডাও, সকলে মিলে ভক্তির মছিত তোমার চরণে পড়ি। 
শান্তি; শাস্তিঃ শাস্তিঃ! 



প্রকৃতির মধ্যে মায়ের পুজ! ৩৮৩ 

প্রকৃতির মধে মাষের পুজ। 

(মাধনকানন, উনপঞ্চাশত্তম মাঘোৎসব, প্রাতঃকাল, মঙ্গলবার, 
১৬ই মাঘ, ১৮০০ শক , ২৮শে জানুয়ারি, ১৮৭৯ খুঃ) 

হে সুন্দর প্রন্কৃতিদেশের সুন্দর রাজা, তোমার প্রকৃতির মধ্যে রাখিয়। 
তুমি আমাদিগকে প্রকৃতি কর, শুদ্ধ কর। গ্রকৃতির তৃণ বিনয়ের 

দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্য পণে পথে পড়িয্ আছে ॥ কে বাদেশে? কেব। 

সেই দৃষ্টান্ত গ্রহণ করে? মানুষ দৈতোর মত তৃণ মাডাইতেছে। জগদাঙ্থর 

বসে মাছেন থে প্রকৃতির মধ্যে, ছুরন্ত মানুষ মেই প্রক্কাতিকে ধরে মায়ে। 

এমন বন্ধু তৃগ, ইহাকে কে না মগ্রাহ্থ করে? বদ লোক, ছুষ্ট লোক 

পৃথিবীর, তাহার প্রকুতির মর্যাদা জানে না, তাহাতেই তাহাদের এত 

দুর্গতি হয়। পিভঃ, এই আশীর্দাদ কর, থেন মনট। মণিন হইলে, ভূণের 

পায়ে পড়ে শ্ুন্ধ হইতে পারি। তোমার সেই প্রাচীন কত সচ্্র বৎসরের 

মাধনকাননে বলিয়া তোমাকে ডাকিতেছি। যতদিন ভোমার প্রক্কতির 

গ্রদ্ধত। থাকিবে, ততদিন মানষের খোসামোদে কাজ নাই, ততদিন তৃণ 

ভবসাগর পার করিবে। ভীবস্ত ঈশ্বরের বাসস্থান প্রক্ৃতি। দীনবন্ধো, 

নমস্ত শরীর যনে প্ররুতির বায়ু লাগাও, সমল বৈরাগী হুই। অনেক 

সধু বৈরাগী আছেন, এই প্রক্কতির ভিতরে। সমস্ত হিন্দস্থানে এবং 

পৃথিবীতে এত যোগী পাওয়া যায় না। কলিকাতা থেকে কয়জন লোক 

এল, না এল, প্রকৃতি খবর নেন না। যাহাদের মতি আছে, তাহার! 

আসিবেই। হে গ্রীহরি, কৃপা করিয়া আশীর্বাদ কর, খেন প্রক্কৃতিব 

পর্ণকুটীর়ে বসিয়া থাকিয়া, সরল হইয়া, তক্ত হইয়া ককতার্থ হই। হে 

পিত;, তোমার সন্তানগণ, (তামার প্রাচীন সাধন-কাননে ভিক্ষ। করিতেছে, 

যেন এমন নির্দোষ, মরল সুন্দর 'প্রক্নতিকে প্রাণের বন্ধ বলিয়া, নেই 



৩৬৪ প্রার্থনা 

তোমার নির্জন, লুক্কায়িত কাননের মধ্যে যোগ ভক্তি শিখিয়া, পরিত্রাণ লাঁত 

করিতে পারি। 

ছে দয়াসিন্ধ ঈশ্বর, ন্বপ্রকাশ আর অপ্রকাশ, অত লুকাইয়। রাখ 
কেন? অত প্রকাশ করিয়া রাখ কেন? যদি হীরার বাক্সের ভিতরে 

একটী তৃণ রাখিয়। দিতে, সেই তৃণকে পরিত্রাণের উপায় বলিয়া কত 

মানিতাম ;) আর বদি এই অশ্ব ও বট বৃক্ষগুণি সোপ! দিয়! মোড। হুত, 

ইািগকে কত মুল্যবান জ্ঞান করিভাম। আর দি তোমার পাখীগুলে। 
জরির সাটিনের জাম। পরিয়া৷ এবং মুক্তার মাল! গলায় দিয়! উড়িত এবং 

তানুপুরা হাতে লইয়া গান করিত, ভাতা হইলে প্রাণের পাখী বণিয়। 
পৃথিবীর লোকগুলি তাহাদিগকে ঘরে ঘরে কত আদর করিয়া লইয়। 

যাইত। রাস্তার তৃণগুলিকে কে€ গ্রাহথ করে না, যাওয়ার সময় একবার 

জিজ্ঞাসাও করে না, তুমি কেমন মাছ? আমাদিগের গায়ে দিলে সাল, 

আর যার সাল আছে, তাহাকে সাল দিলে না| আম।দিগকে গানের 

অধ্যাপক করিলে, কিন্ত যে পাখা কত গান করে, তাহাকে কেহ 
অধ্যাপক নাম দিল না। চও্ডালেরা ব্রাঙ্গণের মাকার ধরে বডঞজ্জীক 

কথ্ছে। ব্রাঙ্ণ তরু, ব্রা্ধ। পাখা, কেন না তাহার! ত্রদ্মের হাতের। 

আমি যে শত অপরাধে অপরাধী, তৃণের এবং পার্থার গৌরব করিলাম নাঃ 

আমার ঘ্বাব। তোমার উগ্ভানের অমর্ধ্যাদ। হইল। সংশ্র সহস্র ব্রাঙ্ষণহতার 

দোষে দোষী হইয়া, পাতকার বেশে তোমার দ্বারে দীড়াইয়া৷ আছি। ব্রহ্ম 

বান করেন যে সকল বস্ততে, তাহাদের অনাদর করিলাম। তোমার 

বাগানের পুষ্পগুলি জুন্দরী স্ত্রী , তাহার। কেমন করিয়া! মার পুজ। করিতে 

হয়, শিখাইয়। দেন। স্বাভাবিক বৈরাগ্য-নন্্রে তুমি আমাদিগকে দীক্ষিত 

কর। আড়ম্বর ছাড়িঘ়। দি, আর বিকৃত স্থানে ছুর্গন্ধে যেন মলিন ন। 

হই। বীজ-মন্ত্র তৌমার সরল বৈরাগ্য, যাহাতে ইন্রিয়দৌষ থাকে নাঃ 



খাটি দেবতা ৩৬৫ 

বিকার থাকে না। তোমার বাগানের বৃক্ষ, লত।, পুর্পগুলি যোগী খধি 
হইয়া, আমাদের মন ভূলাইতে 'আসিয়াছেন। এই শুভ স্থানে, এই শুভ- 

ক্ষণে যে বেচে যাবে যাক্, এই শু স্থানে, এই গুভক্ষণে যে মুক্তি পাবে 

পাঁকৃ! মা, জননী, মনোহর বন্ধু, মঙ্গলমন্ ছরি, প্রকৃতিগঞ্গা্ আমাদিগকে 

ক্লীন করাইম্বা, তুমি এই অবাধ সংসারপরায়ণদিগকে শুদ্ধ এবং সখী 

করিয়। লও! * 
শি: শান্তিঃ শান্তিং! 

থাটি দেবতা ৭" 

( কমলকুউী, প্রা তঃকাল, শুঞ্রধাএ ১৯শে মা, ১৮১ শক, 
৩১শে জানুয়ারি, ১৮৭৯ খুঃ ) 

শিন্ষল ঈশ্বর, মাশীাদ কর, মেশ দিব্য চক্ষে, ঠিক তুমি যেন সেই 

প্রাচীনকাল হহতে বিয়া আছ, মেইরূপেই তোমাকে দেখিতে পাই। 

আমার কল্পনা! তোমার মুখে থে লাল নীল ইত্যাদি বিচিত্র বর্ণ দিয়া! তোমাকে 

সাঙ্গাহয়াছে, তোমার পুণাঞ্জলে সেইগুনি ধৌত করিয়া, তুমি ঠিক খাঁটি 

সাদ! পরিষ্কার প্রকৃত ঈশ্বর হইয়া, আমাদিগের শিকট প্রকাশিত হও। 

আমার বিবেককে আমর! বিকৃত করিয়। ফেলিয়াছি। হে সদগ,রো, তুমি 

দয়। করিয়। আমার বিবেককে ও গ্ররুতিষ্থ করিয়া লও। কর্পনাপ্রিয় 

*. এহ প্রার্থনার প্রধনাংশ বাদ পড়িয়াছিল। এবার তাহ! দেওয়। হইল। ১৮*০ 

একে॥ ১৬ই ফান্তনের ধর্দুতত্বের ৪৭ পৃঃ এবং আচাব্যর উপদেশ, ১ম খণ্ড, ১৯১৯ গঃ 

প্রকাশিত পখম সংস্করণের ১৮৭ পৃঃ টব । 

$ ১৮০০ শকের ১৬ই চেত্ের ধরতে ৭* পৃঃ এই প্রাৎনায় “নৃতিম বদ” 

শিরোনাম দেওয়। আছে। 



৩৬৬ জরীর্থন! 

মান্য আড়াই পয়স! দিয়া, বাজার হইতে কৃত্রিম দেবতা৷ কিনিয়! আনিয়া, 
তাহার ঘরে রাখিয়। দিয়াছে। কিন্ত সেই মিথ্যা কল্লিত দেবতা কিরূপে 

তাহাকে পরিত্রাণ দিতে পারে? এহ জন্য, হে জীবন্ত ঈশ্বর, তোমার 
নিকট এই বিনীত এবং ব্যাকুণ প্রার্থনা, তুমি দয়া করিয়া, আমাদের নিকট 

তোমার অকৃত্রিম গুদ্ধ নির্বিকার রূপ প্রকাশ করিয়া, আমাদিগকে শুদ্ধ 

এবং আনন্দিত কর। 

শাস্তি শান্তি: শাস্তি । 

ভক্তের পর্ববধ ধন 

€ কমল্কুটার, গ্রাতঃকাল, শনিবার, ২*শে মাঘ, ১৮০০ শক, 

১জ। ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৭ খুঃ) 

দীনবন্ধো, তুমি যে ভক্তের পর্বন্থ ধন, নিন দিন ই! পরিষ্কাররূপে 
বুঝাইয়া দিতেছ। তোম! বিনা ভক্কের আর কিছুই নাই। যেমন এক 
বীজ হইতে কোটী কোটা বৃক্ষের উৎপত্তি হয়, সেইরূপ এক তোম। হইতে 

ভক্তের সকল অভাব মোচন হয়। তোম! হইতে ভক্কের আর ম্বতন্ 

সংসার নাই। ভক্তের সংসার তোমারই সংসার, সেই সংসার ন্বর্থরাজা, 

বৈকুষ্ঠধাম। সেই সংসারে সংদারী হওয়া, আর বৈরাগী হওয়া! এক। 
যে সংসার তোম। হইতে বিচ্ছিপ্, সেই সংলারকে আমর! দ্বণ! করি। 

তোমার সংসার পবিভ্রত|, প্রেষ এবং শান্তির সংসার | 

শান্তি শাস্তিঃ শাস্তিঃ। 



ধর্ম ও নীতির মিলন ৩৬৭ 

ধর্ম ও নীতির মিলন 

€ কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, রবিবার, ২১শে ম(ঘ, ১৮৪ শক, 

২রা ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৯ খুঃ) 

করণাসিদ্ধ ঈশ্বর, আমাদের ধর্ম এবং নীতিকে তুমি একত্র করিঘা 
দাও। এই নিত্যোপাসনাবপ ম্গমন্্ দ্বার! আমর! যেমন একটী ভক্ত 
উপাসকমগুলী হইব, তেমনই যাহাতে মামর|। একটা গ্লিতেন্ত্িয শুদ্ধচিত্র 
নীতিপরায়ণ সাধু শিক্যমগুলী হইতে পারি, এই আশীর্বাদ কর। এতগুলি 
বসা এবং এতগুলি হৃদয়ের প্রেমনদী হইতে যখন হড় ড় করিয়া তোমার 
মধ্যে ভক্তির জল পড়িবে, অথবা দকলেগ উপাসন! একটা তেজোময় অগ্র 
হইয়! তোমাকে স্পর্শ করিবে, তখন আমাদের পাপের অস্থি পর্যন্ত চর্ণ 
হইয়া ঘাইবে। শান্তির শাস্তিঃ শান্তিঃ। 

নিবৃত্তির সন্তান 

( কমলকুটার, প্রাতঃকাণ, দোমবার, ২২শে মাঘ, ১৮০* শক , 

ওরা! ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৯ খুঃ) 

হে ঈশ্বর, আমাদিগকে শুন এবং শান্ত করির়] লও। নিবৃির সম্ভান, 
শাস্তির সন্তান, গাশ্ভীধোর সন্তান হইয়া, আমর। কেন প্রবৃত্তির চাকায় 

ঘুরিব? হরিভক্তের| কি চঞ্চল থাকিতে পারে? আর একটা এই 

আশীর্বাদ কর, ভাই তগিনীর! যেন আমাদিগকে প্রলোভনে ন! ফেলেন। 
প্রলোভনে ফেলা, আব্র নরহুত্যা! কর! সমান। তোমার কাছে থাকিলে, 

কি চিত্তের বিকার থাকিতে পারে? হরি, তোমার নিকটে রাখিয়া, 

আমাদিগকে পবিত্র শান্তি ন্তোগ করিতে দাও। শীস্তিঃ শাস্তিঃ শান্তিঃ ! 



৩৬৮ প্রার্থনা 

অদ্ভুত ভক্ত 

( কমলকুটার, প্রাতঃকাল, মঙ্গণবার, ২৩শে মাঁঘ, ১৮০৯ শক , 

8ঠ। ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৯ খৃঃ) 

* দীনবন্ধো, আমাদিগকে অন্ভুত ভক্ত করিয়া লও। হরিদার্সেরা চির- 

কালই অন্ভুত, তাহাদের লক্ষন স্বতস্ত্, চাল বেয়াড়।। সাধারণ লোকের। 

পৃথিবীর প্রলোভনে আকুষ্ট হয়, কিন্তু তোমার অদ্ভুত ভক্কের। তোমাকে 
ছাড়িয়। আর কোন দলভুক্ত হটতে পারেন না। সংসার মন্দ স্ত্রীলোকের 
স্তায় নান! প্রকার বিলাসন্গথ দিবে বলিয়া, সাধারণ লোকদদগকে ডাকিয়া 

লইয়। যায়, কিন্ত যে অদ্ভুত ভক্তদল তোমাতে প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছেন, 

তাহার! কিছুতেই ভুলেন ন|| স্থী কণ্ত। ভাল সামগ্রী খাওয়াইয়, তোমার 

সাধুর মন হরণ করিতে পারে না। তোমার সাধু সম্তানের! তেজের স্তায়, 
আলোকের স্তায় চলিয়৷ যান, পৃথিবীর প্রলোভন তাহাদিগকে অসাধু করিতে 

পারে না। 
শান্তিং শান্তিঃ শান্তি: । 

প্রার্থন ভিতরের ব্যাকুলত। 

(কেমণকুটীর, প্রাতঃকাল, বুধবার, ২৪শে মাঘ, ১৮০০ শক, 

€ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৯ খু: ) 

হে ঈশ্বর, প্রার্থনা! ভিতরের ব্যাকুনত!। তুমি প্রাণের নাড়ী সকল 
ধরিয়৷ যখন টান, তখন যথার্থ প্রার্থন! হয়। কৈ, ভোমার কাছে আমর! 

ত অনেক বৎসর প্রার্থনা করি নাই। প্রাণ ব্যাকুল হইলে, কি তুমি 
প্রারধধিত বন্ধ না দিয়া থাকিতে পার? মাছকে কুলে আনিয়া ফেলিনে 



যা বলি, তা যেন করি ৩৬৯ 

দে যেমন--যতক্ষণ ন। মাবার জলে পড়ে, ছট্কটু করে, আমর! বদি সেই 
কাতর মহস্তের ন্তায় কাতর প্রার্থনা করিতে পারি, নিশ্চয়ই আমাদের 

প্রার্থন! পুর্ণ হয়। কবে আমর। যথার্থ আদর্শ সপ্যাসী, আদর্শ বৈরাগীর 

সায় সংসার হইতে নিপিপ্ত হয়|, তোমার পিকে দৌড়িব? যখন তুমি 

দেখিবে, বৈরাগী হইবার অন্ত আমাদের প্রাণ ছট্কটু করিতেছে, তখন তুমি 
এই সার বন্ত বৈরাগ্য মামাদিগকে নিশ্চম্ই দিবে। 

শান্তিঃ শাস্তিঃ শাণ্তিঃ। 

য। বলি, তা যেন করি 

( কমলকুটীর, গ্রা তঃকাণ, বৃহস্পতিঝাব, ২৫ণে মাঘ, ১৮** শক) 

ওই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৯ খৃঃ ) 

করুণাসিন্ধু পরমেশ্বর, লতাবাদী সতাস্বরূপ ঈশ্বর, তুমি আমাদিগকে 

মিথ্য। হইতে সত্যেডে লইয়। ঘাও। যাহা, তোমার কাছে বলি, তাহ! যেন 

করি। হে জননী, তোমার সঙ্গে যেন বঞ্চক, শঠ, ধূর্তের ব্যবহার লা করি। 

তুমি মিথ্যাবাদীদিগকে বণ, “ধাঙ্গড। ঘেখরগ", সন্ধার আগে আমার ঘর 

পরিষ্ছার কর, মিথ্যার ছূর্গ্ধ বাটি দিয়। দুর কণ। পুণ্যলে গান করিয়া 

হরিনাম গণায় দে।* তোমার রাজ্যে খেন [নথ্যাবাদীর! ন! আসিতে 

পারে। হৃত্রি, তোমার সতাচর? এই মিথ্যাবাদাদিগের মন্তকে রাখিয়া, 

ইহাদিগকে মিথ্যা, 'অসত্য জঞ্জাল হহতে উদ্ধার কর। আমাদিগকে সরল 

সত্যপ্রিয় বালকের মত করিয়া লও! 

শান্তি শাস্তিঃ শান্তিঃ | 

৪৭ 



৩৭৯ প্রার্থনা 

অলৌকিক জীবন 

(কেমবকুটীর, প্রাতঃকাল, শুক্রবার, ২৬শে মাঘ, ১৮০* শক) 

ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৯ ধুষ্টাবব ) 

* হে অলৌকিক ক্রিয়াকারী ঈশ্বর, তুমি কৃপা করিয়৷ আমাদিগকে 
যেমন অলৌকিক বিশ্বীস দিয়াছ, আমাদিগের জীবনকেও অলৌকিক 
'কর। ভবিষ্যত্বশের! যেমন সাদ! কাগজের উপর আলে! দিয়া আমাদের 
জলন্ত বিশ্বাসের কথ| লিখিবে, আমাদের চরিত্রও যেন অগ্নি ঘা! লিখিত 

হয়। চরিত্র যেন কাল দিয়া লিখিত না হয়। আমাদিগকে সরল বিশ্বাসী 

কর। যাহ! বলি, তাহাই যেন করি? যাহ! করিব, তাই যেন বলি। 

যেষন কথায় বলিব, আমর! ঈশ্বরকে দেখি, ঈশ্বরের সঙ্গে কথ| কচি, 

কার্ধেতেও ঠিক তাহাই করিব। যখন লোকে গ্রিন্ঞস। করিবে, তোর! 

অন্ধকারে ঈশ্বরকে দেখিস, ঈশ্বরের সঙ্গে কথ কস, তখনই আমাদের 
তেজোময় জীবনের ভিতর হইতে গ্যোতি বাহির হইয়া, তাহাদিগের মুখ 

বন্ধ করিবে। 

শান্তি: শান্তিঃ শান্তিং। 

নিন্মল বিবেকের আনন্দ 

€ কমলকুটার, প্রাতঃকাল, শনিবার, ২৭শে মাঘ, ১৮ শক, 

৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৯ খৃঃ) 

হে দয়াসিন্থু ঈশ্বর, আমাদিগের মনে নির্মল সুখম্পৃহ! বৃদ্ধি করিয়! 
দবাও। নিদ্রা! যাইবার পূর্বে যদি মনে করিতে পারি, আজ সমস্ত দিন 
কোন পাপ করি নাই, এবং তোমার প্রতি, জগতের প্রতি, পরিবারের 



তন্ক ও দূল এক ৩৭১ 

গ্রতি এবং নিজের গ্রতি যত কর্তবা, সমুদয় মাধন করিয়াছি, তাহ! হইলে 
কেমন নির্খল বিবেকের আনন্দ সপ্তোএ করিতে পারিব। হে প্রভো, 

তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করিলে যে পুখোর মাননা হয়, মামাদিগকে সেই 

আননের অন্ত ধারাফ়িত কর। তোমার অহ্গত লোকের যে সুখ, সেই 

সুখে মাষাদিগকে সুখী কর। ইন্দিয়ন্থখে অপবিভ্বত। আছে, এবং ধ্যান 

ও সঙ্গীতের নখ গোলযোগ "মাছে, অতএব শরীর, মন, জ্ঞান, বুদ্ধি, ধন, 
মান প্রনৃতির সকণ প্রকার সুখন্পৃহা পরিত্যাগ করিয়া, যাহাতে তোমার 

প্রদত্ত কঠোর ধর্প্র4 বেরাগোর পবিত্রতার সখ এবং তোমার সহবাসের 

সুখ ভোগ করিতে পারি, এই আণীর্মার কর। 

শা্জিং শাছিং শাসিত 

ভক্ত ও দল এক 

( কমলকুটীর, প্রা ঞঃকাল, দোমবার, ২৯শে মাব, ১৮** এক, 

১*ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৯ খুঃ ) 

হে দয়াল হরি, তোমার দলেতে থাকিলেই পরিক্রাণ হয়। যে ব্যক্তি 

তোমার ভকের হ্ৃনয়র বাহিরে থাকে, সে তোমার দলের শোক শহে। 

তোমার ভক্ত এবং তোমার দল এক। তোমার তক্-পাখী গুলি সমুদয় 

এক হইয়া, প্রত্োক ভক্তের হবয়াকাশে উড়ে এবং গান করে। হে 

দলের ঈশ্বর, আমর! কলে যাহাতে প্রত্যেকের তিতরে এবং প্রতি জন 

সকলের ভিতরে এক হইয়া থাকিতে পারি, এই মাশীর্ঝাদ কর। 

শান্তিঃ শাস্তিং শাস্তি: ! 



৩৭২ প্রার্থনা 

শেষ ঘাট 

( কমবকুটীর, প্রাতঃকাল, মঙ্গলবার, ৩০শে মাঘ, ১৮০, শক; 

১১ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৯ খুঃ) 

হে ঈশ্বর, তোমার প্রেমসিন্কৃতে যদি এই প্রাণ পরিত্যাগ করি, ভাহা 

হইলে নবজীবন পাইব। তুমি দেখাইয়! দিলে, তব পদ ভিন্ন আমাদের অন্ত 
গতি নাই, মানুষের উপর নির্ভর করিলে মরিতে হয়। বাহিরে তয়ানক 

গর্মি ; এবার, হরি, যে তোমার ভিতরে একেবারে ন। ডুবিবে, সে নান! 

রোগে মরিবে। যতই শক্রর। মারিবে, জবাই করিবে, নির্যান্তন করিবে, 
ততই আমরা! তোমার ভিতরে লুকাইয়! থাকিব। হরি, তোমার ঘাট শেষ 

ঘাট, সক্কে এই ঘাটেই আমিতে হইবে। 
শান্তি; শান্তি; শান্তিঃ। 

হরি-সহবাসই স্বর্গ 

( কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, বুধবার, ১লা! ফাল্গুন, ১৮** শক; 

১২হ ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৯ থু: ) 

প্রেমময়, তুমি চৈতন্তন্বরূপ। ব্রঙ্গপুজার সময়, চৈতন্ত চৈতন্তের 
পুজা করে, জড় জড়ের পু! করে না। যখন আমর! তোমার পৃজ। 
আরম্ত করি, তখন পৃথিবীর একটু স্থানে আমাদের শরীর থাকে, কিন্ত 
আত্ম আকাশে চলিয়! যায়। যখন মন তোমার কাছে থাকে, তখন 

পৃথিবীর সঙ্গে কোন সম্পর্ক থাকে না, তখন নির্নণ হরির হাত গায়ে ঠেকে, 
নির্শল হরির স্পর্ণ অগ্নভব হয়। আর যখনই মন হরি হইতে বিচ্ছিন্ন হুইয়। 

মাটীতে পড়ে, তখনই কাম ক্রোধ হিংস! ইত্যাদিক্সপ ছুঁচো, বৃশ্চিক, সাপ 



দলের মূলে একতা! ৩৭৩ 

প্রভৃতি আসিয়া, হরিত্রষ্ট হরিদাসকে আক্রঘণ করে। অতএব, হে ঈশ্বর, 
তুমি পা করিয়া, আমাদিগকে এই ছূসনধময় সংসার হইতে উত্তোলন করিয়। 
লইয়া বাও, তোষার চরণে দড়ি বাধিয়া আমাদিগকে ঝুলাইয়া রাখ । 
মাটিতে পা জাগিলেই তোমার লাধকের মৃতু হয়। হযিবিয়োগেই হরিদাসের 
সা, হরিসহবাসই হরিদাসের স্বর্গ হরিদাসের আর অন্ত পাপ পুণ্য নাই। 
তোমার কপায় নিয়মিত উপাসনার সমন্ব উর্ধে উঠিয়াছি ( যোগ, ভক্তি, 
কর্খু সাধন করিতে পারি নাই ), এই যে উর্ধে উঠিয়াছি, ইহার ফল দান 
কর, আর ধেন নীচে লা নামিতে হয়। আর যেন সংসারের কীট, দর্প 
প্রভাতি বিধয় বানা এবং পাপ-ুর্থন্ধ মাষাপিগকে কষ্ট না দেয়। চিররকাণ 
আত্মাকে তোমার সঙ্গে রাখিয়।, আমাদিগকে নিপ্রিপ্ত করিয়। ব্াখ। 

শান্তিঃ শীস্তিঃ শাগ্ডিঃ) 

দলের মূলে একতা 

( কমলকুটীর, প্রাভঃকাল, বৃহম্পতিবার, ২৭ ফান্তুন, ১৮** শক, 

১৩ই কেব্রুয়ারি। ১৮৭৯ খৃঃ) 

প্রেমসিস্থু হরি, তোমারু উদ্ভানের ফুলগুলি বিচিত্র বর্ণের, কিন্তু সকলেই 

এক ঘাটা হইতে উৎপন্ন, সেইরূপ তোমার ভক্তদলও এক উচ্চ ভূমির 

উপর স্থাপিত, যদিও তাহাদের এক এক জনের মধ্যে তোমার এক একটা 
বিশেষ ভাব প্রশ্ুটিত। তুমি বল বিচিত্রতা, আমি বি ন্বতন্থতা। সেই 
দল তোমার নহে, যাহার মূলে এক নাই। আমরা সকলে একজন। যে 
বলে, আমর! ছুইছন, কি চার পাঁচজন গ্রচারক, তাহার গল! কাটিয়া ফেল। 
আমর! সকলে এক হুইবই হইব। একটা চক্ষু তোষাকে দেখিবে, একখানি 

কর্ণ তোমার কথ! শুনিবে, একখানি হস্ত তোমাকে স্পর্শ করিবে। 



৩৭৪ প্রার্থনা 

তোমার একটা সজীব নিঃ্বাস-বায় সকলের প্রাণের মধ্য দির শে! শে 
কতিয়া বহিবে। প্রমত্ত সিংহের স্ত/য় সিংহরব করিয়া, ছাদের উপর হুইতে 

তোমার সত্যগুলি প্রচার করিয়া, জগতের কল্যাণ করিব। যে প্রকাণ্ড 

নদী ভারতকে উদ্ধার করিবে, এই কযেকখানি পাথর হইতে মেই নদীর 

উৎপত্তি হুইতেছে। পৃথিবীর কীট হইয়া মামর! ভক্তির কথা বলিব, 

ছোট শিশু হইয়া জ্ঞানের কথ! বলিব। যে দিন ভুমি মামাদিগকে স্পর্শ 
করিয়৷ বলিলে, তোমাদের মধ্য দিয়া আমি পৃথিবীর পরিত্রাণ করিব, সেই 

দিন হইতেই চগ্ালত্ব ছাডিন।॥ আমগা তে'মার তেমন্বী মহৎ ব্রাঞ্গণ 

হইয়াছি। পিতঃ, শাশীর্বাদ কর, মামর! সকলে যেন একখানি হইয়া, 

তোমার হাতের একটা যন্ত্র হইয়। থাকি। 

শান্তি; শান্তি: শান্তি: 

৮০ 

বাহিরে সংসারী, ভিতরে বৈরাগী 

( কমলকুটীর, এরা তঃকান, শুক্রবার, ওর! ফাল্গুন, ১৮০* শক, 

১৪ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৯ খুঃ) 

হে করুণাসিদু বিধাতঃ, পৃথিবীতে নানা জাতির মধো, নান! যুগে, 

যোগ, ধ্যান, ভক্তি, সেবা, বৈরাগা প্রভৃতি শিক্ষ। দিবংর জন্ত, মনেক লোক 

এবং মনেক দল প্রেরণ করিয়া, এ সকল কতিঘ়। কি তুমি সম্ভষ্ট হও 
নাই? এখন আবার কি অভিপ্রায়ে এই ব্রাঙ্মদল প্রেরণ করিলে? 
'ামরা কোন্ বাত্রা করিব? আমরা প্রতিঈনে কি সাজ সামি? 
ভারতকে উদ্ধার করিবার জন্ত, তুমি যে যাত্র! আরম্ভ করিয়াছ, মামাদিগকে 
ভালরূপে তাহা 'অভিনয় করিতে দাও। বাহিরে ঘোর সংসারী, ভিতরে 

ভয়ানক জটাধানী বৈরাগী, এবার এরূপ সং সাজিতে হুইবে। মন যোগী 



তুমি প্রলোভন হও '৩৭৫ 

তক্ত হইবে, হস্ত কর্মী হইবে। প্রাগ'নিগ্রহ, মনঃ-সংঘঘ এবং দেহ-নির্যাতন 
করিয়া, ভারতকে বুকে ব্রাধিয়া, ভালরূপে তোমার অভিপ্রায় সাধন করিয়া, 
আমাদিগকে মরিতে শিক্ষ! দাও। তোমার যাত্রা যাহাতে তাল হয়, সেই 
বিষয়ে যাহাতে আমাদের সকল শক্তি নিয়োজিত হয়, এষন আশীর্বাদ কর। 
কল চলে, ইহাতে কলের গৌরব নহে, ধিনি কল চালান, তহাব্সই 
কৌশলের প্রশংসা, তাহারই গৌরব। সেইরূপ আমরা ভাল ধার! করিব, 
ইহাতে আমাদের গৌরব নাই। হবি, তুমিই একমাত্র সার, সমস্ত গৌরব 
তোমারই । 

শান্তিঃ শ্বাস্তিঃ শাস্তিঃ। 

গুলোভন হও ক 

( কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, শনিবার, ৪ঠা৷ ফাল্গুন ১৮০০ শক , 
ৃ ১৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৯ খুঃ ) 

হে ঈশ্বর, যাহার গায়ে পৃথিবীর ময়লা লাগে, সে তোমার নন্ন্যাসী 
নহে। তোমার সন্গাসী নিরিপ্ত, তাহার নিকট আন্ত প্রলোভন নাই। 

তুমি তাহার একমাত্র প্রণোতন , কিন্তু আমাদের পক্ষে তুমি এখনও 

প্রলোভন হও নাই। তোমাকে অনেক রকম চক্ষে দেখিলাম ; কি 

আমাদের চক্ষে তোমার সেই রং ফলিল না, যাহাতে একেবারে আমরা 

ম্জিয়া যাইতে পারি। তোমাকে পিতা, রাজা, পরিত্রাতা৷ প্রস্তুতি বন্ধ 
জানিয়া, পুত্রের চক্ষে প্রজার চক্ষে, আশ্রিত বৈরাগীর চক্ষে, ভূত্যের চক্ষে, 

বন্ধুর চক্ষে তোমীকে দেখিলাম; কিন্তু এখন পর্যন্ত তোমাকে প্রলোভন 

* ১৮০১ শকের ১৬ই বৈশাখের ধর্পতত্বে, ৯৩ পৃ, এই প্রার্ঘনার "ব্ন্মঘব* 

শিরোনাম দেও] জাছে। 



৩৭ প্রার্থদা 

করিতে পারলাম না। তোমা ছাড়! অন্ত প্রলোভন থাকিলে যে তোমার 

প্রচারকের! যার! যাইবে। এক দিকে যেমন গী! গী করিয়া তোমার 
বিধানের আত চলিয়! যাইতেছে, অন্ত দিকে আবার ইনি সুখ, মান সন্ত্রম, 

ছুখম্প্হা প্রভৃতি ইহাদিগকে বধ করিতে আধিতেছে ) হুমি সেই ভয়ঙ্কর 
কালমুর্তি ধরিয়া, সংগ্রামস্থলে মাসিয়, এ সক শত্রদিগকে সংহার কর। 
এই পৃথ্বীতে তুমি একমাত্র প্রলোভন হও। গ্্রী, পু, কন্তা, জামাই, 
ধন, সম্পদ কিছুই নহে; ভোমাকে এক দিকে, মার এ নকল অন্ত দিকে 

রাখিলে, তুমিই ভারী হুইয়! পড। হরি, তোমাকে লইয়াই যাহাতে আমর! 
পূর্ণ দুধ, পূর্ণ আরাম লাভ করিতে পারি, এই আশীর্বাদ কর। 

শাস্তিঃ পাস্তিঃ শাস্তিঃ! 

খাটি ধশ্ম 
( কমলকুটার, প্রাতঃকাল, রবিবার, ৫ই ফান্তুন, ১৮০০ শক? 

১৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৭ খুঃ) 

হে ঈশ্বর, সত্য বলিয়া যখনই তোমাকে ডাকিব, সমস্ত ক্রন্ধাণ্ড কম্পিত 

হইবে এবং তোমার সঙ্গে আমার এমন গৃঢ় যোগ হইবে, যে ছ ছ করিয়। 

তোমার শ্বর্গ হইতে মামার শাত্বাতে বল, আন, প্রেম, পুণা, শাস্তি প্রবাহিত 
হুইবে। আমাদের মধ্যে কিছুই কৃত্রিম মর্ধাটি থাকিতে দিও ন!। খাঁটি 
ব্যাকুলতা, খাটি বিনয়, খাটি বিশ্বাস, খাঁটি প্রেম তৃক্তি, খাঁটি বৈরাগ্য 
দ্বাও। দাড়ী রাখিলে, অথব| গেরুয়। পরিণেই বৈরাগ্য হয় না। খাটি 
ভাবে তোমাকে দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ করিতে শিক্ষা দাও। নিমেষের মধ্যে 

তোদাকে দেখিব, নিমিষের মধো তোমার মন্ুজ্ঞ! শুনিব। খাঁটি ধর্ম দাও। 
শান্তিঃ শান্তিঃ শাস্তিঃ! 



খাটি প্রচারক ৩৭৭ 

খাটি গ্রচারক 

€ কধলকুটীর, প্রাতঃকাল, সোমবার, ৬ই ফান্তুন, ১৮০* শক) 
১৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৯ খৃঃ) 

হে ঈশ্বর, তুমি আমাদিগকে সত্য প্রচারক করিয়া লও। আর ঘেন 
মিথ্যা শবপ্ন দেখিতে না হয়। লোভী-_্রগৎকে বৈরাগ্য শিক্ষা দিতে 
যাইতেছে, স্বার্থপর _ জগৎকে প্রেম শিক্ষ! দিতে যাইতেছে, এ সকল মিথা। 
বাবহার যেন আর দেখিতে ন! হয়। কতকগুলি ঝগডাটে লোক প্রচারক 

নাম লইয়। যেন পৃথিবীতে শাস্তি বিস্তার করিতে ন! যায়। তুমি প্রচার 
বন্ধ করিয়! দিয়াছিলে, এবার তোমার এক দল খাঁটি প্রচারক প্রস্তুত 

করিয়া, জগতে তোমার খাটি ধর্ম গ্রচার কর। এখন আমাদিগকে যদি 
জিজ্ঞাসা কর, তোমাধিগের মধ্যে কি কেন সর্বত্যাগী বৈরাগী এবং যথার্থ 
প্রেমিক, অর্থাৎ জগতের কল্যাণের জন্ত সর্ববদ। যাহার প্রাণ কাদে, এমন 

লোক আছে? আমরা বলিব, না। বে কীর্ভন করিয়! নিজে মাতে না, 

সে কিরূপে অন্তের নিকটে কীর্তন করিতে যাইবে? ঘে নিজে পবিত্র 

নহে, সে কিরূপে অন্তকে পবিত্রতা শিক্ষা দিবে? অতএব, হে ঈশ্বর, ভূমি 
ক্বমাদিগকে খাটি করিয়। লও ) মনে বড নাধ ভইয়াছে, এবার সত্য সাধন 

করিব। 

শান্তি শাস্তিঃ শান্তিঃ ! 

৪৮ 



৬৭৮ প্রার্থনা 

নিলিপ্ত ও খাটি 

( কমরকুটার, প্রাতঃকাল, মঙ্গলবার, ৭ই ফাল্গুন, ১৮** শক $ 
১৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৯ খুঃ ) 

' অপার প্রেমের সিঙ্কো, তোমার সাধক সংসারে থাকিলেও অদাধু হন 
না। ভয়ানক বিষয়-প্রলোভনের মধ্যেও তাহার চিত্ত শুদ্ধ থাকে। বাহির 
হইতে সুখ সম্পদ আমিলে তাহাতে পাপ হয় না; কিন্ধ ভিতর হুইতে যে 

সুখের বাসন! আসে, তাহাতেই পাপ হয়। পোলাও খাইলে পাপ হয় না, 

কিন্তু ভাল খাইতে ইচ্ছা করাই পাপ। হে ঈশ্বর, তুমি বিষয় ও ধর্মের 
ভিন্নতা চূর্ণ করিয়া দাও। নতুব৷ ব্রাহ্মঘমাজের ভয়ানক অমঙ্গল হইবে। 
এই যে চাকরী ছাড়িয়া__ প্রচারক আচার্য হইলেই পরিক্রাণ হইবে মনে 
করা, এই অভিমান দূর করিয়! দাও। আমর! দেখিতেছি, যে সমস্ত দিন 

চাকরী করিয়! 'আসিল, সন্ধ্যার সময় তাহাকে তোমার ঘরের ভিতর ডাকিয়া 
বাইয়া আমোদ করিতে লাগিলে, আর যে আচার্য্য প্রচারক বলিয়! বিষয়-কন্মম 

করে না, তাহাকে দেউড়ীতে রাখিয়া! দিলে। বিষয়ের মধ্যেও তুমি মামা- 
দিগকে নিলিগু এবং খাটি করিয়! লও। 

শান্তিঃ শান্তি; শাস্থিং। 

ব্রক্ম আর জীব এক 

(কমলকুটীর, গ্রাতঃকাল, বুধবার, ৮ই ফ্ান্তুন, ১৮০ শক, 
১৯শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৯ থৃঃ ) 

প্রেমসিম্ো, তুমি আর জীব এক। জীবের শরীর মনের সঙ্গে তুমি 

গাথা ব্হিয়াছ, জীবের দেহ মন হুইতে তোমাকে তাড়াইয়! দেওয়। যায 



শরীর দেবমন্দির ৩৭৯ 

না! তুমি তাহার ভিতরে ঢুকিয় পড়িয়াছ। বিশ্বস্তর, তোমার গুরুভারে 
ব্বদয় মন প্রপীড়িত, তূমি দেহ যন দখল করিয়াছ। বিশ্বপতি, এখন 
তোমায় দেহপতি, হৃদয়পতি বলিব। প্রকাণ্ড মত চালাইলে। তুমি এক 
দিকে, জীব এক দিকে , ত্রক্ষ এক দিকে, ত্রন্মতক্ত এক দিকে , হরি এক 

দিকে, হরিদাস এক দিকে । বন্ত একই, এই যত হইতে এক প্রকাণ্ড 
বাপার বাহির ভইল। বখন তুষি দে মন অধিকার করিলে, তখন আমার 
শরীর, খন, আমার স্ত্রী পুত্র সমুদয় ঠাকুর্ঘর হইল। ঠাকুরঘরে "আর 
পাপ করিব কিরূপে? পাপ করিতে উদ্যত হইলেই, তুমি চেঁচিয়ে মেচিয়ে 
উঠিবে। তোমার ঘরে তুমি পাপ করিতে দিবে কেন? শুদ্ধমপাপবিদ্ধং, 

তুম ঘরে আসিণে, আর অবিশ্বানী, »ত৭, অগ্রেমিক ও অপবিত্র হইতে 

পারিব না। 

শান্তি শাস্তিঃ শানতিত। 

শরীর দেবমন্দির 

( কমলকুটার, গ্রাত:কাল, বুহম্পতিবার, ৯ই ঘাল্তুন, ১৮** শক , 

২০শে ফেব্রুয়ারি, ১০৭৯ খ্রঃ) 

হে দয়াময় ঈশ্বর, শরীর তোমার বাসগৃহ। শরীরের রক্তে তোমার 

তেজ দৌডিতেছে। শরীরকে তুচ্ছ করিলে, তোমাকে তাড়াইয়। দেওয়। 

হয়। আমি থে বলি, এইটা মামার শরীর, ইহা সত্য নহে) আসলে 

ইহা তোমার শরীর । কোন বিশেষ কারণে তুমি এই শরীরের মধ্যে, 

এই কাল জীবের সঙ্গে বাস করিতেছ। তুমি নিরাকার হইয়াও, এই 

সাকার শরীরে অবস্থান করিতেছ। তুমি আমার হাড়ে, রক্তে ও মাংসে 

আছ) আমি বনি কৈ তুমি? তুমি ভিতর হইতে বল, এই আমি, আমি 



৩৮৪ প্রার্থন! 

বে তোর ভিতরে, আমাকে বাহিরে মনে করিস্ কেন? যোগী, ব্রহ্ধচারী, 
তেত্রশ্বীর তেোময় শরীরকে নিয়মিত আহার দিতে হইবে, এবং কাম, 

ক্রোধ, লোভ এই তিনটা দস্থ্যর আক্রমণ হইতে মুক্ত রাখিতে হুইবে। 
দেহপতি, শরীর তোমাকে উৎসর্গ করিয়া শুদ্ধ হই। 

ৰ শাস্তি; শাস্তি; শাস্তি;। 

অধীনতাই পরিস্রাণ 

( কমলকুটার, প্রাত;কাল, শুক্রবার, ১,ই ফাল্গুন, ১৮** শক) 
২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৯ খৃঃ ) 

প্রেমনিস্থ, পতিতপাঁবন প্রভে, আমাদিগকে তোমার বন্দী, অধীন দাস 
করিয়া লও। শ্বাধীনত|, স্বেচ্ছাচারিতাই আমাদের সর্বনাশ করিল। 

তুমিই আমাদের একমাত্র গতি, এবং একমাত্র পথ) কিন্ধ এই যে 
স্বেচ্ছাচাী হুইয়৷ আমর! মনে করি, আমাদের ছুই পথ মাছে,-_চাই 

আমর! সত্য বণিতে পারি, চাই আামর! মিথ্যাও বলিতে পারি,--চাই 

আমরা, লোককে ভালবাসিতে পারি, চাই মামর! লোকের প্রতি মন্দ 

ব্যবহারও করিতে পারি। ইহাতে মামাদের মৃত্যু হয়। তুমি আমাদের 
এই বিকৃত স্বাধীনতা, এই মন্দ করিবার ক্ষমত] হরণ করিয়া লও| তোমার 

'অধীনতাই গঞ্িত্রাণ। তোমার অর্ধীন হুইয়। আমর) বলিব, আমর! আৰ 

পাপ করিতে পারি না, "ভক্তি করিতে পারি না? প্রভু আমাদের নেই 

ক্ষমত! হরণ করিম্বাছেন, আমর! আর নড়িতে পারি ন/ লৌহশৃঙ্ধলে এ্রভুর 
পায়ে বাধ! পড়িয়াছি। অধান দাসের স্থুখ শাপ্তি কত, স্ষেচ্ছাচারী পৃথিবী 

তাহা জানে না| 

শান্তি শাস্তি শাস্তিঃ! 



অবিশ্বাসের আবরণ ৩৮১ 

অবিশ্বাসের আবরণ 

( কমলকুটার, প্রাতঃকান, শনিবার, ১১ই ফাল্ন, ১৮** শক ) 
২২শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৯ খুঃ) 

প্রেমসি্ু পিতঃ, আমাদিগকে পরম্পরের নিকট করিঘ্না দিতেছ। 
সকল প্রকার ব্যবধান দূর করিম! দিতেছ। এক স্থানে সকলের গৃছ 
নিষ্মাণ করিয়া দিলে; তোমার এই ইচ্ছ! যে, ষকলে একক্র হইয়া, তোমার 

পবিত্র নাম করিয়া, পরিত্রাণ পাইবে। নাথ, তোমার এ সকল কার্য 

মধ্যে, তোমার বিশ্বানী তোমার মঙ্গল হস্ত দেখিয়া, কত সুখী হন, কিন্ত 

আমাদের চক্ষে অবিশ্বাসের ঠুলি রহিয়াছে, তাই তোমাকে ইহার মধ্যে 

দেখিতে পাই লা। তুমি কৃপ! করিয়া, আমাদিগকে পূর্ণ বিশ্বাসী কর। 

শাস্তিঃ শান্তি; শরাস্তিঃ ! 

আপ 

সর্ববনেশে আমি 

( কমলকুটার, 'গ্রাঃকাল, রবিবার, ১২ই ফাল্গুন, ১** শক, 

২৩শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৯ খৃঃ ) 

প্রেমময়, এই সর্বনেশে আমিকে তুমি ভাড়ায়! দাও! তোমার জড় 

শুর্ধয, জড় মেঘ, যেমন বৃদ্ধিহীন যন্ত্র হুইয়। তোমার কার্ধ্য করে, আমাদিগকে 

তেষনি তোমার অধীন হইব, তোমার কার্ধ্য করিতে শিক্ষা দাও। তোমার 

কার্ধ্য করিতে গেলে লোকে যে তুল করে, সে তোমার তুল নহে। লোকে 

কি বলে, উর মেঘখানি অসময়ে বান্ধি বর্ষণ করিল? মেঘের বুদ্ধি নাই। 

যে রৌদ্র চায় না, সু্য তাহার উপরেও প্রচণ্ড কিরণ বিস্তার করে , তথাপি 

যে নির্বোধ বলিয়। কেহ গালাগালি দেয় না। সেইরূপ আমাদিগকে 



৩৮২ প্রার্থনা 

তোমার যন্ত্র করিয়। লও | তোমার পক্ষ ভূমি সমর্থন করিবে। পাঁগুব- 
সখা, তুমি ত্রাঙ্ধসখা৷ হইয়া, এই মহারণক্ষেত্রে প্রকাশিত হও। অঙ্চছুনকে 
তুমি পরাস্ত হইতে দিবে না। তোমাকে দেখাইয়। দিলে, আমর! তোমার 
পায়ের তলায় লুকাইয় থাকিব ; সেখান থেকে শুনিব, তুমি কেমন হষ্কার 
করিয়। নির্বোধ লোকগুলিকেও তোমার ভাব বুঝাইয়। দিতেছ। 

শান্তি: শান্তিঃ শান্তিঃ! 

সর্ববন্ব-সমর্পণ 

( কমলকুটার, প্রাতঃকাল, সোমবার, ১৩ই ফান্ন, ১৮** শক , 
২৪পে ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৯ থুঃ) 

মঙগলময় বিধাতঃ, ইচ্ছ। এবং ভাবনা করিবার তার তোমারই , আমর! 

কেন ইচ্ছ। এবং ভাবনা করিয়া! পাপে ডুবিয়। মরিব? সর্বন্থ তোমাকে 

সমর্পন করিয়া, আমরা! নিশ্চিন্ত বৈরাগী হুহব। আমাদিখকে লোকে বরং 

প্রবঞ্চক বলুক , কিন্তু কেহ যেন আমাদিগকে চিন্তাযুক্ত এবং বুদ্ধিমান না 

বলে। বুদ্ধিমান দশ মা ভাবনার পর ক্রিয়া-সন্তান গ্রব করিয়া, আবার 

ভাবে, সেহ ক্রিয়। হইতে কল্যাণ কি অকথ্যাথ হহবে, কিন্তু তোমার ভন 

আকাশের পাখীর গায় নিশ্চিন্ত এবং প্রফুল্ল বৈরাগী, তাহার কোন ভয় 

ভাবনা নাহ। তিনি তোমার হস্তের হচ্ছাধান যন্ত্রের ঠায় তোমার ক্রিয়া 

করেন, এবং জানেন যে, তাহ! হইতে নিশ্চয়ই তুমি কল্যাণ করিবে। তিনি 
জানেন যে, মঙ্গলময় যদি আমাদের কল্যাণ না! করেন, তবে তিনি 
আমিয়াছেন কি অন্ত ? 

শাস্তিঃ শান্তি শান্তিঃ। 



চিদাকাশে স্থিতি ৩৮৩ 

চিদ্বাকাশে স্থিতি 

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, মঙ্গলবার, ১৪ই ফাল্গুন, ১৮০* শক, 
২৫শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৯ খবঃ ) 

হে মঙ্গলময় বিধাতঃ, তুমি পরম চৈতন্য, তুমি চিদ্বাকাশ। তোমার 
যোগীর! আকাশে থাকেন, আকাশ ভক্ষণ করেন, জড় হইতে তাহারা 

নিলিপ্ত। চৈতন্তের সন্তান আমর! ছোট চৈতন্ত , চৈতন্তকে জড় দিয়া, 

ইন্জিয়নুখস্বরূপ বিষ খাওয়াইয়। বধ করিয়াছি। নিশ্মু'্ত, নির্বিকার, অনন্ত 
আকাশ তুমি। তুমি আমাদের বাসস্থান, সুখধাম। তুমি আমাদের রস, 
তুমি আমাদের টাকশাল, তুমি আমাদের রঙের খনি, রসের আকাশ, 

সুখের আকাশ, পুণের আকাশ, প্রেমের আকাশ, জ্ঞানের আকাশ, 

চিদাকাশ তুমি। আকাশে অনংখা গোলাপ ফুটিল। গোলাপজল হইল, 
গোলাপজলের নদী আকাশে বহিল, ভক্তের। সেহ নদীতে স্বান করিলেন। 

আমর! ধেন বাসনা-বিহীন নিলিপ্ত বৈরাগী হইয়া, এই আকাশে থাকিতে 

পারি, হে পিতঃ, তুমি এই আশীর্বাদ কর। 

শান্তি শান্তিঃ শান্তিঃ। 

শুদ্ধতা 

( কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, বুধবার, ১৫ই ফাল্গুন, ১৮০* শক, 

২৬শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৯ খঃ ) 

হে ঈশ্বর, আমাদিগকে শুদ্ধ কর, শরীরের প্রচ্ছন্ন তেজ প্রকাশ 

করিয়া! দাও, শরীর স্পর্শ করিয়। যেন শ্বর্গারোহণ করি। লোকের 

সথখ্যাতি অধ্যাতির প্রতি যেন আমাদের দৃষ্টি না থাকে? কিন্তু তুমি 



৩ প্রার্থনা 
আমাদিগকে স্তদ্ধ এবং নির্দোধী বলিয়া স্বীকার করিতেছ কি না,সেই দিকে 
যেন আমাদের দৃষ্টি স্থির থাকে৷ বিবেকের কথ! শুনিয়া, যেন আমর। দিন 
দিন শুদ্ধত! সম্ভোগ করি। শাস্তিঃ শাস্তিঃ শান্তিঃ! 

গম্ভীর নত! 

( কমলকুটার, প্রাতঃকাল, বৃহস্পতিবার, ১৬ই ফাল্গুন, ১৮০, শক, 
২৭শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৯ থু: ) 

হে পিতঃ, হে দয়াময়, তুমি আমাদের নিকটে আরও ত্য হও। 

পুরণবঙ্গ সনাতন, তোমার গুরুত্বে আমার অহঙ্কার চূর্ণ হউক। “আমি, 
লীন হুইয়। যাউক। অন্ধকার মধ্যে যেমন বালক ভয়ে কীদিয়। উঠে, 

তেমনি তোমার গম্ভীর সন্ত! দেখিয়া! ষেন চীৎকার করিয়। উঠি, যেন শরীর 
রোমাঞ্চিত হয়। বরং অঙ্গুলি দ্বার! হিষালয় ঠেলিয়৷ ফেল! যায়, কিন্ত 

সমস্ত বুক দিয়। ঠেলিলেও তোমার সন্ত। স্থানাস্্রিত কর! যায় না। তুমি 
আসল সত, তুমি কুমারটুলীর পুভুল নহ, তুমি কল্প! নহ। তুমি অগনিস্তপ্, 
তৃমি সত্য হইয়া! আমাদিগকে আচ্ছাদন কর। 

শাস্তি শান্তি; শান্তি! 

আদেশ-পালন 

( কমলকুটীর, প্র'তঃকাল, শুক্রবার, ১৭ই ফাল্তুন, ১৮০* শক) 
২৮শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৯ থু: ) 

প্রতো, আমাদিগকে বিশ্বাম করিতে দাও যে, আমর! তোমার কার্ধ্য 

করিতেছি, তুমি বিবেক এবং ধরণবুদ্ধির ভিতর দিয়া, আমাদিগকে তোমার 



বালকের স্তায় নির্ভর ৩৮৫ 

আদেশ পালন করিতে উৎসাহ দাও। নিজের, কিছ! নিজের পরিবারের, 
অথব৷ ( আমাদের বিবেচনায় ) সমাজের শ্রীবৃদ্ধির জন্তও, যেন আমর! 
কোন হিতকর কার্য্যও ল! করি; কিন্ত তোমার আদেশ পালন করিয়া, 
যেন তোমার শিকট প্রসন্নত! লা করি, এই আশীর্বাদ কর। 

শাস্তি: শাস্তি শাস্তি: ! 

বালকের ন্যাষ নির্ভর 

€( কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, রবিবার, ১৯শে ফাল্গুন, ১৮০০ শক , 

২রা মার্চ, ১৮৭৯ খুঃ) 

পিতঃ, তুমি আমাদিগকে বিকারহীন নির্দোষ, বোধহীন বালকের 
স্তায় করিয়া লও। বালক হইয়া ভবলীলা আরম্ত করিয়াছি, বালক 
হইয়া ভবলীল। সাঙ্গ করিব। বালককে ভবস্কুলে পাঠাইয়াছ, বালকত! 

শিখাইবার জন্ত, বালকত্ববিনাশের জন্ত নচ্ে। বালকের স্তায় নিজের 

বুদ্ধির অহঙ্কার ত্যাগ করিয়, তোমার উপরে পূর্ণ বিশ্বাস এবং নির্ভর স্থাপন 
করিতে শিক্ষ। দাও । 

শনি শান্তি: শাস্তিঃ। 

ভিতরের মানুষ 

(কমলকুটার, প্রাতঃকাল, সোমবার, ২৭শে ফাল্গুন, ১৮০* শক, 

১*ই মার্ড, ১৮৭৭ খুঃ) 

পিতঃ, এই বিষর়ী শরীরের মধ্যে সন্ন্যাসীর আত্মাকে প্রবি কর। 
ভিতরের মানুষকে পবিত্র বৈরাগী, নিপ্িপ্ত সন্ানী করিয়৷ লও। কথার 

৪৪৯ 



৩৮৬ প্রার্থনা 

জ্যেঠামি আর ভাল লাগে না, নিজের মুখের ছর্সন্ধে, নিজের ত্বণ! হয়। 
এখন খাঁটি নিলিগ্ু নির্বিকার বৈরাগী করিয়া! লও। তোমার ভিতরের 
মান্ুষটীকে যেন বাহিরের টাকা এবং লোক জন কলঙ্কিত করিতে 
না পারে। তুমি ভিতরের লোককে ভাল করিতে চাও। এ 
লোকটা যেন চিরবৈরাগী এবং তোমার দীন ভৃত্য হুইয়! থারক, এই 
আশীর্বাদ কর। 

শান্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ! 

মহতের সম্ভান 

( কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, মঙ্গলবার, ২৮শে ফান্তন, ১৮** শক, 

১১ই মার্চ, ১৮৭৯ খুঃ) 

প্রেমময় পিতঃ, তোমার সন্তান হইয়া, আর কত দিন এরূপ নীচ হয়! 
থাকিব? মহাদেব, পরম ধার্মিকের সন্তান হইয়া, কেন মামর! নীচভাবে 
থাকিব? আমাদের শরীর মন তোমার দ্বার! সথষ্ট, এ লকলের মধ্য 
যেন তোমার পবিত্র অশ্ি উজ্জ্রলবূপে দীপ্তি প্রকাশ করে। তোমাকে 

বিশ্বাম করিয়া, তোমাকে স্বর্ণ করিয়া, কত বড়, কেমন মহতের সন্তান 
আমরা, ইহা শ্মর॥ করিয়া যেন মামর। নিত দেখ-প্রক্কতির মধ্যে বান 
করি, এই আশীর্বাদ কর। 

শান্তি শান্তিঃ শাস্তি: ! 



কার্ষো উৎসাহ ৩৮৭ 

কার্ধ্যে উৎসাহ 

( কমলকুটীর, প্রাতঃকার, বুধবার, ২ঈশে ফা্ডদ, ১৮৯, শক; 
১২ই মার্চ, ১৮৭৯ খুঃ) 

হে ঈশ্বর, তুমি রুপ করিয়! ভপ্নীবন্থ। হইতে আমাদিগকে উদ্ধার 
করিয়াছ ? কিন্ধ এখন পর্যান্ত মামর! উপযুক্ত আশা এবং উৎসাহের সহিত 

তোমার মঙ্গল কার্ধা সম্পন্ন করিতে প্রবৃত্ত হই নাই। চাব্লিদিকে ভয়ানক 

নাস্তিকত! এবং শ্বেচ্ছাচারের বান ডাকিয়। আসিতেছে , এই সময়ে, জগদীশ, 

যদি তোমার দল বীরের গ্ভায় উৎসাহী হুইয়। তোমার কার্ধ্য না করে, তাহ! 

হইলে যে এই দেশ মারা যাহবে। তোমার সত্যধর্শ এবং তোমার প্রতিষ্ঠিত 

নরনারীর নির্খল সম্পর্ক প্রচার করিয়া, যাহাতে এই সময় আমরা তোমার 
কার্ধা করিতে পারি, এই আধীর্ববাদ কর। শাস্তিঃ শাস্তি: শাস্তি: 

অক্ষয় কর্চ 

( কমলকুটীর, গ্রাতঃকাণ, বুহম্পতিবার, ৩০শে ষান্ন, ১৮০০ শক, 

১৩৪ মাচ্চ। ১৮৭৯ খৃঃ) 

ছে ছুর্ধলের বণ, দীনকাগারী, তক্বংসল হরি, তুমি আমাদিগকে 

বিশ্বামী এবং ক্ৃতন্ত কর। তোমার আশ্রিত্ন মরিলেও মরে না, ভূমি 

এই আশার কথা বলিতেছ। বিষ খাওয়াইয়াও তুমি অমৃত খাওয়াও। 

তোমার আশ্রিতজনের নিকট পাপ, বিপদ, মৃত্যু আসে, কিন্ত তুমি 

যাহাকে ছে, পাপ মৃত্যু তাহাকে ছুঁইতে পারে না/ তোমার অক্ষয় 

কবচে যে আবৃত, মে মরিয়াও মরে না। হে ঈশ্বর, তুমি আমাদিগকে 

বিশ্বাসী এবং ক্লতজ্ঞ কর। শান্তিং শান্তিং শান্তিঃ। 



৩৮৮ প্রার্থনা 

হুরির প্রসম্নত৷ 

( কমণকুটার, প্রাতঃকাল, শুক্রবার, ১লা চৈত্র, ১৮** শক) 

১৪ই মার্চ, ১৮৭৯ খুঃ ) 

- হে দীনবৎসল হে মাশুতোষ, তুমি মামাদিগকে কি বলিরে বলিবে 
মনে করিতেছ ? কিন্তু বলিতে পারিতেছ লা। তুমি হাতের ভিতরে স্বর্গ 
হইতে কি লইয়া আসিয়াছ; কিন্তু দিতে পারিতেছ না। আমাদিগের 
অবকাশ পাইতেছ না। তোমার প্রমন্ন মুখ দেখিবার জন্য আমর! কিছুই 

করি না। আমাদের কার্য্যে তুমি ধন্ধষ্ট নহ, তোমাকে খুধী করিবার 
ভন্ত আমরা বত্ধ করি না। কিন্তু, হরি, তুমি যাহার প্রতি নারাজ, তাহার 
যে সর্বনাশ হইল। হরি, তুমি যাহার পানে তাকাইয়! হাস, তাহারই 
ষেন্ব্গ, সমস্ত পৃথিবী যদি ভাহার বিরোধী হয়, 'তথাপি তাহার লাভ। 
হরি, যে তোমাকে খুনী রাখে, সেই স্ুখী। আর তোমাকে খুসী ন৷ 

রাখিয়া, যে উপাসনা, স্তব, স্ততি, ধ্যান এবং অনেক কার্ধা, সে নকলই 
বৃথা । অতএব যাহাতে তুমি খুসী হও, তোমাকে সেই পূজা, সেই স্ব 

দিতে শিক্ষা দাও। 

শান্তি শাস্তিঃ শান্তিঃ। 

জগতের ছুঃখে উদানীন 

( কমরকুটার, গ্রাতঃকাল, শনিবার, ২রা চৈত্র, ১৮** শক; 
১৫ই মার্চ, ১৮৭৯ থুঃ) 

প্রেমসিন্ধো, তোমার দাধকের প্রাণের ভিতরে তুমি শান্তিনুধা লুকাইয়া 
রাখিয়াছ। যে নিজের বুক চিন্লিয়৷ সেই মধ! খাইতে পারে, সেই ধন্ত। 



স্বার্থপর প্রচারক ৩৮৯ 

সেই নুধারসে মঞ্ হুইয়| কবে আমর! শুদ্ধ এবং নুখী হইব, এবং ছুঃদী 
জগৎকেও সেই স্ধ! পান করাইয়! শীতল করিব। চারিদিকে ভয়ানক 

হাহাকার উঠিয়াছে। বুডে বুড়ীগুলো! ধর্শহার! হয়! কাদিতেছে, যুবক 

যুবতীরা ভয়ানক জবন্ট কার্ধ্য সকল করিতেছে, বারকগুলি নাস্তিক 
হইতেছে, সমস্ত পৃথিবীর বুক ধর্মতৃষ্ণায় ফাটিয়া যাইতেছে ; আর তোমার 

এই লোকগুলি__বাহাদিগকে তুমি বিশ বৎনর খাওয়াইলে, পরাইলে-- 
বুকে কাণ পাথর বাধিয়! বসিয়। মাছে। চারিদিকে রক্তারক্তি হইতেছে, 

বাবুদের চক্ষে এক ফৌটা জলগও পড়ে ন|| হে ঈশ্বর, হে ত্রিভুবননাখ, 
ভুবনেশ্বর, তুমি দয়! করিয়া আমাদিগকে তোমার পবি্ত্ প্রেমসিন্ধু মধ্যে 

মগ্ন করিয়। রাখ। তোমার মুধাপন পান করিয়া, আমর! পবিত্র এবং 

স্থখী হই, এবং তোমার আশীর্বাদে, ভালরূপে তোমার সন্তানদিগকে সুখী 

করিবার জন্য, তোমার ধন্ প্রচার করিতে প্রস্তুত হই। 
শান্তি: শাস্তিঃ শাস্তি । 

স্বার্থপর গ্রচারক 

€ কমলকুটীর, প্র।ঠঃকাল, রুবিবার, ওর! চেত্র, ১৮** শক, 

১৬ই মার্চ, ১৮৭৯ খৃঃ) 

প্রেমসিন্ধু পিত+, এই স্বার্থপর প্রচারকিগকে তুমি দয়! করিয়া নিঃস্বার্থ 

করিয়! লও! তোমার মন্তানেরা অনাহারে, পিপাসায় মরিতেছে। ইহা 

দিগকে তোমার নামন্থুধ। বহন করিয়া তাহাদিগের নিকট লইয়৷ যাইতে 

সুমতি দ1াও। 

শান্তিঃ শাস্তি: শাস্তিঃ! 



৩৯০ প্রার্থনা 

নববৃন্দাবন 

(কমলকুটার, প্রাতঃকাল, সোমবার, ৪ঠ চৈত্র, ১৮০ শক) 

১৭ই মার্চ, ১৮৭৯ থুঃ ) 

* পিতঃ, প্রেমময়, তুমি রুপা করিয়া, আমাদিগকে অতীন্দ্রিয় ভিতরের 
সত্যরাজ্যে লইয়া যাও | সেখানে সকলই সত্য, মিথা৷ পাপ গ্রলোভন 

কিছুই নাই। সেখানে প্রস্থ চৈতন্তদেবের ভক্তিঘাট, এবং মহর্ধি ঈশার 
গৃহ রহিয়াছে, এবং তোমার নিকটে কত কোটী কোটা যোগী খধি বসিয়া 

আছেন। সেখানে আঁবলোক, প্রহ্নাদলোক এবং সাধকর্দিগের নিকেতন 

রহিয়াছে। আমাদিগকে তুমি সেখালে লইয়া গিয়া, তোমার অকুল ধান- 
সাগরে নিক্ষেপ কর। চিরকালের জন্য তোমাতে ডুবিয়া থাকি। ইছ- 

লোকের সকল স্বপ্ন ভুলিয়া, যাহাতে তোমার সাধু ভক্তদিগের দাগ 
পারলৌকিক আনন্দ ও উল্লামতোগে চিরমন্ত থাকি, এই মাশীর্বাদ কর। 

শান্ছিং শাস্তি; শান্তি; । 

নিত্য বন্ধু 

( কমণকুটার, প্রাতঃকাল, রবিবার, ১০ই চৈত্র, ১৮০ শক, 

২৩শে মার্চ, ১৮৭৭ থৃঃ ) 

দয়াময় প্রেমসিন্ধু পিতঃ, তুমিই আমাদের ঘর, তোমার ভিতরে আমা- 

দের বন্ধুগণ। শরীর যেখানে মাছে, দেই পৃথিবীর সকলহ অসার। 

পরলোকের মহাম্মারাই মামাদের নিত্য বন্ধু। 

শাস্তি শাস্তি; শান্তি; 



নৃতন প্রেমের কাজ ৩৯১ 

নৃতন প্রেমের কাজ 

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, সোমবার, ১১ই চৈত্র, ১৮** শক) 

২৪শে মার্চ, ১৮৭৯ খুঃ) 

মহাপ্রভো, বার্ধক্য আসিবার পুর্বে আমাদিগকে, নঙ্ষক্লিত্র হইয়া, 
তোমার আদেশগুলি পালন করিতে উৎদাহী কর। আমাদের মনের 
মধ্যে যে ভাল খাবার ইচ্ছ, ভাল পরিবার ইচ্ছা, এবং কাম, ক্রোধ প্রভৃতি 
ভোগ-বিলাস আছে, এ সমস্ত একেবারে দূর করিয়। দাও। তুমি আমাদের 
প্রত্যেকের সম্পর্কে এক একটী প্রকাণ্ড মাদেশপুস্তক বিখিয়৷ রাখিয়াছ। 
আমরা। বলিতেছি, প্রভো, মামানের জীর্ণ জীবন-তরীতে আর কত চাপাও? 

তুমি কত তুলিয়া! দিতেছ? তুমি বলিতেছ, এ শিশুগুলিকে তুলিয়া লও, 
এ গরিবগুলিকে তুলিয়! লও, ্ বিধবান্গুণিকে তুলিয়৷ লও» এ নগর গুলি, 
ত্র দেশগুলি তোষাদের তরীতে তুলিয়া! ল3। মামর বলি, ঠাকুর, তর!” 
ডুবি হবে যে। কিন্তু তুমি জান যে, তোমার নৌক ডুবিবে না। অতএব, 
হে মা, তোমার আদেশগুলি পালন করিতে ক্ফুত্তি দাও। তোমার মুখে এ 

মকল নূতন প্রেমের কাজের ফর্দ শুনিয়াও আমাদের আহ্লাদ হইতেছে। 

শান্তি: শান্তি শাস্তি; । 

উজ্জ্বল দর্শন 

(কমলকুটীক়, প্রা তঃকাণ, মঙ্গলবার, ১২ই চৈত্র, ১৮০০ শক) 

২৫শে মার্চ, ১৮৭৯ খু ) 

মঙ্গলময় বিধাতঃ, স্বর্গের দেবতারা তোমাকে দেখিতেছেন, আমরাও 

তোমাকে দেখিতেছি, কিন্তু এই ছুই দেখায় অনেক শ্রভেদ আছে। 



৩৯২ প্রার্থঘসা 

আমর! ঝাপসা! দেখিতেছি, এইন্ধপ দর্শনে জীবনের নূল শুদ্ধ হয় না, 

চিরকালের জন্ত মন বৈরাগী এবং প্রেমিক হয় না। অতএব, হে ঈশ্বর, 
তুমি দয়৷ করিয়া আমাদিগকে এমন উজ্জ্বলরূপে দেখা দাও যে, আমাদের 

মধ্যে ভক্তির বান ডাকিয়! উঠিবে। 
শাভিঃ শাস্তি শাস্তি: । 

রিপুসংহার ব্রত 

( কমলকুটার, প্রাতঃকাল, বৃহস্পতিবার, ১৪ই চৈত্র, ১৮** শক? 
২৭শে মার্ড, ১৮৭৯ খৃঃ) 

হে পরমপিতঃ, শুদ্ধতার অনস্তসমুদ্র, তোমার ইচ্ছা ধে, আমরা! খুব 
শুদ্ধ হই, কাচের ন্তায় স্বচ্ছ নির্মল হই, সুর্যের স্কায় ঝকৃমক্ করি। বৃহৎ 
ব্রতধারী তেনজন্বী যোগী এবং প্রমন্ত বৈরাগী হই। তুমি আমাদের বিশেষ 
সহায় হও। তোমার প্রমাদে আমর! ব্রিপুলংহার-বরত উদ্যাপন করি। 

শাস্তি: শাস্তি: শাস্তি: । 

যে চায়, মে পায় 

( কমলকুটার, প্রাতঃকাল, শনিবার, ১৬ই চৈত্র, ১৮*০ শক, 
২৯শে মার্চ, ১৮৭৯ খুঃ ) 

দীনবৎসল, যাহার আছে, তুমি তাহাকে অধিক দাও। যাহার একটু 
উপাধনাতেই সন্তষ্টি, তাহার দেই একটুও তুমি কাড়িয়া লও। যে 
আহারের সময়, শয়নের সময়, বৎসরের একটা নূতন ফল-ভক্ষণের সময় 
তোমাকে ডাকে, তাহার সম্পর্কে তুমি বল, ইনি আমার ভক্ত, ইহার 



প্রেমোনত ৩৯৩ 

হ্থদয়ে বড় মিষ্ট ভক্তি; ইহাকে আরও ভক্তি দিব। ভক্ত একটা নৃতন 
গান রচনা করিয়া মানিয়া ভোষীকে গুনান। তোমার ভক্ত হালিতে 

হাদিতে শতগুণ ভক্তি লইয়! বাহির হন, আর লক্ষ গুণ ভক্তি লইয়। ঘরে 

ফিব্রিয়। আসেন। 

শাস্তিঃ শাস্তি; শরাস্তিঃ। 

প্রেমোশ্বও 

(কমলকুটীর, গ্রাতঃকান, রবিবার, ১৭ই চৈত্র, ১৮০০ শক, 

৩*শে মার্চ, ১৮৭৯ খুঃ) 

হে চিত্তরঞ্জন, যদি দেশকে মাতাইবে, তবে খুব ভাল ফুল দিয়া, ভাল 

জীবনের নৈবেগ্ক দিয়া, তোমার পৃঙ্গা করিব। হরি, তোমার ভকগণ 
তোমার ঘরে আিতেছেন দেখিয়া! তুমি নাচিবে। নিত্যানন্দ, তূমি তোমার 
তক্তপিগের সঙ্গে চিবকাণ নৃত্য কর, তোমার অন্ত কার্ম্য নাই। বিশ্বের, 

তুমি ভারতে আসিয়া, তোমার দেশকে মাতাইয়! উদ্ধার কর। 

শান্ছিং শিং শান্তি 

শুদ্ধতা-লাধন 

( কমলকুটার, প্রাতঃকাল, সোমবার, ১৮ই চৈত্র, ১৮** শক ) 
৩১শে মার্চ, ১৮৭১ খুঃ) 

হে ঈশ্বর, তুমি দয়! করিয়।৷ আমাদিগকে কামক্রোধাদিনপ অন্ুরপাড়ী। 

হইতে প্র শুদ্ধ স্থানে লইয়া যাও।| অগস্তকার যে সকল কার্য, অদ্তই সে 

সমুদম্ব সম্পন্ন করিতে শক্তি দাও । বড় বড় কার্য সকল শীঘ্রই আন্গক। 

€ও 



৩১৪ প্রার্থনা 

বৈর্লাগ্যকে আনিয়া সংসারে প্রতিষ্ঠিত কর। আমর! বৈরাগী বৈরাগিবী 
হইম্বা, তোমার সঙ্গে বসিয়া, উচ্চ পবিত্র স্থুখ ভোগ করিব। 

শান্তিঃ শান্তিঃ শাস্তিঃ! 

সাধুময় প্রাণ 

€ কমলকুটীর, 'প্রাতঃকাল, মঙ্গলবার, ১৯শে চৈত্র, ১৮০৭ শক? 
১ল] এপ্রিল, ১৮৭৯ খুঃ) 

হে দয়াময় পরমেশ্বর, তুমি দয়! করিয়া আমাদিগকে সাধুমান্ করি! 
লও। আমাদের প্রাণ সাধুদিগের চরিত্রে প্রবেশ করিয়া, সাধুময় হউক। 
যখনই তুমি ভক্তের বাড়ীতে পৃজ। লইতে এস, তোমার নাধুদিগকে সঙ্গে 
লইয়৷ এস। 

শান্তিঃ শাস্তি শান্তিঃ ৷ 

সর্ধবত্যাগী বৈরাগী 

( কষলকুটীর, প্রাতঃকাল, বুধবার, ২*শে চৈত্র, ১৮০* শক, 

২রা এপ্রিল ১৮৭৭ খুঃ) 

হে ঈশ্বর, তোমার সাধককে তুমি ধনী কর, এই উচ্চ অতিপ্রায়ে যে, 

সেই অবস্থায় রািস্! তুমি তাহাকে কঠোর বৈল্লাগ্য এবং দৈ্তব্রত শিক্ষ। 

দিবে। তুষি দয়! করিয়া, আমাদিগকে সম্পদের মধ্যেও, সর্বত্যাগী বৈরাগী 
ককিয়! লও। 

শাস্তি; শাস্তিঃ শাস্তিঃ! 



বতোর শোত ৩৯৫ 

সতোর ক্োত 

€ কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, বুহম্পতিবার, ২১শে চৈত্র, ১৮. শক; 

ওর! এপ্রিল, ১৮৭৯ খুঃ) 

হে গুানিধি ঈশ্বর, তুমি দয়া করিয়া আমাদিগকে নিত্য নুতন 
সত্রত্ব নকল বিতরণ করিতেছ! তোম! হইতে ক্রমাগত সত্যের শ্োত 

জাসিতেছে, আশীর্বাদ কর, যেন ওঁ স্রোত হৃদয়ে ধারণ করিয়া, শুদ্ধ 

এবং স্থপী হই! 
শান্তিঃ শান্তি: শান্তিং 

সাধুসঙ্গ এবং সাধুসেবা 

(কেমলকুটীর, গ্রাতঃকাল, শুক্রবার, ২২শে চৈত্র, ১৮.* শক , 

৪ঠা এপ্রিল, ১৮৭৭ খৃষ্টাব্ব ) 

হে গুপনিধি পরমেশ্বর, সহায় এবং বন্ধু হইয়া, পতিত জগৎকে উদ্ধার 
করিবার জঙ্ত, তুমি বিশেষ বিশেষ সময়ে, তোমার সাধুসস্তানদিগকে 
প্রেরণ করিয়াছ। তোমার সাধুদিগকে ভালবাদিলে, তাহাদের সেব! 

করিলে পরিজ্াণ হয়। সাধুসঙ্গরূপ অমুগ্য বন্ধ তুমি আমাদিগকে দান 

করিয়াছ। তোমার প্রেরিত সেই পরলোকবাদী সাধু মহাত্মাদিগের 
তুলনায় কি মামর! মানুষ? মাশীর্বাদ কর, আমর! যেন সাধুসঙ্গ এবং 

সাধুসেব! করিস, শুদ্ধ এবং হুখী হই | 

শাস্তি: শান্তি: শাস্তি! 



৯৬ প্রার্থনা 

সত্যরত্ব- গ্রহণ 

( কমলকুটীর, প্রাঙ্ঃকাল, পোষবার, ২৫শে চৈ
ত্র, ১৮৬০০ অক £ 

৭ই প্রপ্রিল, ১৮৭৯ খুঃ) 

' হে ঈশ্বর, আমাদের অনেক ঘর। অন্তান্ত ধর্শাসম্প্রদায়ের *লোকের 
মত, তুমি আমাদিগকে এক ঘরে বন্ধ হইয়া! থাকিতে দাও লাই। পৃথি- 
বীতে তোমার বত ধর্মববিধান হইয়াছে, সমুদয় হইতে তুমি 'মাষাদিগকে 
সাররত্ব গ্রহণ করিতে অধিকার দিয়াছ। তুমি আমাদের অন্ত বিস্তীর্ঘ 
তালুক সকল চারিদিকে রাখিয়। দিয়াছ, আমর! একবার গেলেই হুইল; 

আর তখনই রাশি বাশি ধন সম্পদ আমাদের হস্তগত হয়) তোমার 

ছেলের। যে সকল করিয়া গিয়াছেন, সে সমুদয় আমাদেরই জন্ত । ভুমি 
আশীর্বাদ কর, যেন আমর! সকল হইতেই তোমার ষতারত্ধ সকল 
গ্রহণ করি। 

শান্তিঃ শান্তিঃ শাস্তিঃ! 

বিধানের বাজার 

€ কমলকুটার, প্রাতঃকাল্গ, মঙ্গলবার, ২৬শে চৈত্র, ১৮৬৬ শক, 

৮ই এপ্রিল, ১৮৭৯ খুঃ) 

হে পরম ধনবান্ ঈশ্বর, এই বিশ্ব তোষার একখানি প্রকাণ্ড বাজার। 

তোমার সাধুসস্তানদিগকে এক একটা সুন্মর দোকান সাজাইতে বলিয়। 
দিয়াছ। & সকল দোকানে আমাদের পরিত্রাণের জন্ত কত প্রয়োজনীয় 

সামগ্রী সকল রহিয়াছে। তোমার সাধুসম্তানদিগের দোকানে বিশ্বাস, 
ভঙ্তি, নির্ভর, বৈন্াগ্য, উৎমাহ প্রভৃতি শ্বর্থীয় জিনিস সকল নঙ্জিত 



বিশেষ বিধান ৩৯৭ 

রহিয়াছে । পিতঃ, তুমি আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া, এ মকল দোকানে 
লইয়! গিয়া, আমাদের আবনুকীয় বন্ত সকল কিনিয়া দাও! তোমার 

নাহাধ্য ভিন, আমর! আমাদের দরকারী ভাল জিনিস সকল বাছিয়৷ লইতে 
পারিব না । পিতঃ, বল, তোমার কর়খান! খর, কত জমিদারী, কত 

দোকান আছে? পাঁচ হাঙ্জার বৎসর পরিশ্রম করিলেও, এক একজন' 

সাধু আমাদের জন্ত যে সকল সামগ্রী লইয়। বসিয়াছেন, সে সকল গ্রহণ 
করিতে পারিব কিন! সন্দেহ! আর তোমার নিজেব্র দোকানে যে কত 

সামগ্রী, তাহারও অন্ত নাই। শাস্তি; শান্তি শাস্তি 

বিশেষ বিধান 

( কমলকুটীর, প্রাতঃকাপ, বুধবার, ২৭শে চৈত্র, ১৮০ শক , 

৯ই এপ্রিল, ১৮৭৯ থুঃ) 

তে ভীবস্ত জাগ্রৎ ঈশ্বর, যুগে যুগে তুমি বিশেষ বিধান ব্যবস্থা! করিয়া, 

জগৎকে উদ্ধার করিবার জন্ত এক একটা প্রকাণ্ড কল চালাইয় দিয়াছ। 

জগৎ কৃষ্টি করিবার পূর্বের তোমার মনের মধ্যে বিশেষ যুগের জন্ত এক 

একজন সাধু এবং এক একটী বিধান প্রতিষ্ঠিত করিয়। রাখিয়াছিলে। 

সাধুর! তোমার ডান হাত, বাম হাত। কে বলে, সাধুর মরিঘ়্াছেন? 

তাহার! মরিয়াও মরেন নাই, এখনও সহশ্র সহজ লোক তাহাদের জলস্ত 

জীবন অনুসরণ করিতেছে । তাহার! এক একখানি প্রকাণ্ড জাহাজের 
সায়, পঞ্চাশ যাট হাজার লোক সঙ্গে লইয়া, ভবসাগরের উপর দিয়া, 
শাস্তিধামের দিকে চলিয়া! ধাইতেছেন। অবিশ্বাসীরা মনে করিতেছে, যেন 
তোমার সাধু সম্তানের! মর্রিয়া গরিয়াছেন। আমাদিগকে বিশ্বাসচচ্ষ দাও, 

তোমার তেজদ্বী সাধু সঙ্জনদিগকে দর্শন করি। শাস্তি; শাছিঃ শাস্তি | 



৩৯৮ প্রার্থনা 

নব প্রভাতের সমাগম ₹ 

( বমজকুটার, গ্রাতঃকাল, বৃহস্পতিবার, ২৮শে চৈত্র, ১৮০০ শক; 

১০ই এপ্রিল, ১৮৭৯ থুঃ) 

" মঙ্লসন্কর, তোমার গুসাদে আবার প্রাতঃকাল দেখা যাইতেছে। 

ছুমখের রজনী শেষ হইল। পর্বত-সমান বিদ্ব বিপদ সকল তুমি দুর করিয়া 
দিলে। তোমার সাধকদিগের কল্যাণের জন্তই তুমি অন্ধকার এবং 
আলোক ছুই প্রেরণ কর। অন্ধকারের উদ্দেস্ত সিদ্ধ হইয়! গেলেই, আবার 

তুমি আলোক প্রেরণ কর। অবিশ্বাস এবং সাংসারিকতার তরঙ্গে অনেক 

লোক ভামিয়া যাইতেছে, নানা প্রকার সন্দেহ এবং কুতর্কের আন্দোলনে 

বাঙ্ষসমাজরূপ তরণী টলমল করিতেছে । এই বিপদের সময়ে, তুমি আমা- 

দের প্রতি যদি এত দয়! গ্রকাশ না করিতে, তাহা হইলে তোমার এই 

সন্তানগুলি নিরাণ হইয়া মৃতপ্রায় হহড| তুমি দয়া করিয়া, আমাদিগের 
নিকট নূতন নূতন বন্ধু সবংজকে লইয়া আসিতেছ। কত লোক তোমার 

পবিত্র ধশ্খে দীক্ষিত হইতে আসিতেছেন, কত যুবা মন্দিরে এবং ব্রহ্ববিস্তালয়ে 

আমিয়। তোমার ধশ্বের নিগুঢ় তত্ব সকল শুনিয়! যাইতেছেন। তোমার 
এ সকল করণার জন্ত আমাদিগকে কৃতজ্ঞ কর। তোমার মঙ্গল চরণতলে 

রাখিয়া, নিজগুণে আমাদিগকে অক্ষয় অমর এবং চিরোৎসাহী কর। 

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। 

১৮০১ শকের় ১লা বেশাধের ধণ্মতন্ে। ৮১ পৃঃ, এই প্রার্থনা শবপদ্তগন” 

শিরোনাম দেওয়া জাছে। 



সাধুধীবন ৩৯৯ 

সাধুজীবন * 
( কমলকুটীর, গ্রাত:কাল, শুক্রবার, ২৯শে চৈত্র, ১৮০* শক) 

১১ই এপ্রিল, ১৮৭৯ খুঃ) 

হে প্রভু পরমেষ্বর, এই কয়েকদিন কেন তুমি আমাদিগকে তোমার 
সাধু সঙ্জনদিগের কথ শুনাইতেছ? তোমার কি এই অভিপ্রায় নহে 
যে, তুমি আমাদের চক্ষের সমক্ষে সাধুচরিত্রের ছবি রাধিয়া দিবে? 
তীহার! কেমন তেজের সহিত নিকৃষ্ট ইন্ছিয-জীবন পরিত্যাগ করিয়া, 
তোমার শুদ্ধতার সাগরে মগ্ন থাকিতেন! তাহাদের স্বার্থ এবং সংসার- 
ভাবনা ছিল না। তোমার মধো স্বার্থ বিসর্জন দিয়া, তাহার! শুদ্ধ, 
অনানক্ত, বিবেকবুক্ত হইয়া, তোমারই মধ্যে বিচরা করিতেন। তাঁহারা 

তীহাদিগের জীবনের ভিতরে প্রবেশ করিয়া, কেবল তোমারই হাসি মুখ 
দেখিতে পাইতেন, নিজের স্বার্থপরতা, স্বতন্রতা, কিছুই দেখিতে পাইতেন 
না। তোমার ঘরের ভিতর গিয়া, যাহাতে চিরকাল তোমার হাসি মুখ 
দেখিতে পাই, তুমি এই আশীর্বাদ কর। তোমার শুদ্ধতার সাগরে 
আমাদের স্বার্থ বিসঙ্জন দিয়া, যেন দেখি যে, আমাদের ভিতরে তোমার 

জীবন আপিয়াছে। আমাদের ইচ্জিয়-জীবন, পাপ-ীবন দূর হুউক। 
সংদার-ভাবন। চণিয়া যাক। তোমার পুণাযোগে আমাদিগকে যোগী কর। 

আমাদের নিকট বিবেকী সাধু-চরিত্রের ছবি রাখিয়। দাও। প্রভো, তুমি 
দয়া করিয়! আমাদিগের অপবিত্র জীবন বিনাশ করিয়া, তোমার সাধু-জীবন 
দিয়া, আমাদিগকে শুদ্ধ এবং সুখী কর। 

শান্তিঃ শাস্তি শ্রাস্তিঃ! 

ক ১৮০১ শরকের ১লা। বৈশাখের ধর্মতব্বে, ৮১ পৃঃ, এই প্রার্থনায় “প্রসর়বদন প্রভু" 
শিয়োনাষ দেওয়। আছে। 



৪** প্রার্থনা 

সাধুচরিত্রের প্রভাব 

( কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, শনিবার, ৩০শে চৈত্র, ১৮০০ শুক ; 

১২ই এপ্রিল, ১৮৭৯ খুঃ ) 

* হেঈশ্বর, তূমি আমাদিগের নিকটে যে সকল সচ্চরিত্র সাঁধুদিগকে 

প্রেরণ করিতেছ, তাহারা যে কেবল আমাদের বন্ধু হইয়া আসিয়াছেন, 

তাহা নহে, তাহারা আবার আমাদের শাসনকর্ত!। তাহাদের জীবন হইতে 

এক দিকে অগ্নি ছুটিতেছে, আর এক দিকে প্রেমজোত বহিতেছে। 
তাহাদের শাসনের ভয়ে আমর! পাপ হইতে নিবৃন্ত হই। তাহাদের প্রেমের 

আকর্ষণে আমর! তোমার দিকে মাকুষ্ট হই। 

শান্তিঃ শাস্তিঃ শান্তিঃ 1 








